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Słowo wstępne

Oddajtc słownik niniejszy do użytku Wojslca
Polskiego, pragniemy ułatwić wszystkim zrozu·
mienie i przyswojenie angielskiej terminologii
wojskowej. Zawarte w słowniku wyrazy, zwroty
i skróty nie wyczerpują, rzecz jasna, olbrzymiego
zasobu terminów wojskowych angielskich, postaraliśmy si~ jednak, aby zakres wyrażeń objął
wszystkie dziedziny wojskowości w najgłówniej
szym zarysie.
Praca nasza spotkała się z uznaniem i poparciem Dowództwa W.P.S.W. Pozwalamy sobie tą
drogą wyrazić naszą głęboką wdzięczność i naj·
serdeczniejsze podziękowanie Dowództwu W.P.
S.W. za pełne życzliwości ustosunkowanie się do
naszej pracy oraz za cenne wskazówki, które wydatnie przyczyniły się do zwiększenia praktycznej
wartości ~łownika.

A teraz słów kilka o sposobie posługiwania
si~ słownikiem. Składa on się z 2-ch części, tj.
słownika angielsko-polskiego oraz części zawierającej skróty angielskie i dodatki. Obie te cz~i
w dużej mierze się uzupełniają, gdyż przeważnie
nie podawaliśmy w pierwszej części wyrażeń ani

nazw które w formie skrótu umieszczone zostały
w drugiej części. W drugiej części znajdują się
również róine pożyteczne tabele wymienione w
spisie ruczy.
Dla nieznających języka angielskiego wyjaśniamy, że spotykany w tekscie angielskim słow
nika przyimek ang. „to", oznacza iż słowo po-
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dane jest jako czasownik. Ten sam przyimdc
umieszczony w nawiasie "/ttJ/" oznacza, że Iłowo
podane jest i jako rzeaownilc i jako czasownik.
Skróty w tekście polskim tłownib / art./ ,
/ lot./ itd. umieszczone zostały w celu usuniłria
wątpliwości co do zastosowania danego słowa w
znaczeniu wojskowym. Spis tych slcrótów i objaśnienie podano osobno.
Przy podaniu wymowy słów angielslcich /w
nawiasie kursyw'!/ zastosowaliśmy metodr moż
liwie najbardziej uproszczoną. Trudności dru·
karskie z jednej, a wzgląd na czytelnika z dru·
gieł· strony, skłoniły nas do zastosowania tytko
nie icznych znaków fonetycznych. Z doświadcze.
nia bowiem wiadomo, że duża ilość znaków fonetycznych nie ułatwia szybkiego odczytania potrzebnego słowa. W rucbliwym życiu żołnierskim
konieczność ustawicznego powracania do objaś
nień znaków fonetycznych zniechp czytelnib
i przeszkadza mu w pracy.
Z uwagi na potrzq chwili obecnej uwzgl~
niono również w pewnej mierze zwroty i skróty
używane w Armii Amerykańsltiej.
Polsko-angielska cz~ słownika znajduje s~
obecnie w opracowaniu.
Spodziewamy się, że praca ta przyczyni s~
do zacieśnienia wi~zów łąCZłcych W oj1ko Polskie
z naszymi Brytyjskimi i Amerykańskimi Aliantami. we wspólnym wysiłku wojennym.

Komittt Rtdaltc,jn7.
Tel-Aviv w sierpniu
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1942.

OBJAŚNIENIE S.KRóTóW

W POLSKIM

TEKśCIE SŁOWNIKA

/ amer./
/art./

amerykański.

artyleńa.

/el./

elektryczność.

/kb./

/tkt./

karabin.
karabin maszynowy.
lotnictwo.
marynarka.
motory, samochody.
przeciw.
radio.
samolot.
strzelanie.
taktyka.

/irg./

żargon.

/KM./
/lot./
/mar./
/mot./
p.
/ rad./
/sami./
/ str./

NAJW AżNIEJSZE RÓŻNICE W
PISOWNI AMERYKANSKIEJ
Angielskie „our" pisze s~ w Ameryce jako
„or" jak w słowie labour-labor, honour-honor.
W miejsce końcówki ,,ce" pisze ~ ,,se" jak
w słowie defence-defense.
Końcówk~ „re" pisze się w Ameryce „er" jak
wsłowie centre-center.
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OBJAŚNIENIE WYMOWY

ANGIELSKIEJ

„u"

należy wymawiać jako dzwięlc szeptany
wypychając końcem języka powietrze
między zębami.

„dz"

należy wymawiać, przykładając koniec
języka do górnych zębów.
Oba powyższe dzwięki „ts" i „dz" zastępują angielską dwugłoskę
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r

małe u gór}', wymawiać jako ledwie

słyszalne

' '

„th".

należy wymawiać jako dzwięk pośredni
między a i e ; znak ten użyty został
dla końcówek angielskich: er, re, ire,
itd„ w wyjątkowych wypadkach rówłici. w środku słowa.

,,r".

dwukropek, oznacza przedłużenie wymowy samogłoski.
akcent następuje po zgłosce akcentowanej.
- podwójny akcent odnosi się : i-szy
do rzeczownika, 2-gi - do czasownika,
np : o'bject - przedmiot, obje'et sprzeciwiać się.

wymawiać jako d:rwięk zbliżony do sła

bego „y".
Ji, zi

wymawiać nie imiękczając spółgłosek

,,s" i ,,z", więc nie jale polskie ,,ś" i

,,ź", lecz jak w słowach „sygnał" „uymut".

•

A.
A I = first class (ej 11a'n -

fe'rst kla:'s)
pierwsza klasa.
ABACK (ebe'k)-wtył, wstecz.
ABACK, to take-(tn tej'k-)-zaskoczyć.
ABAFT (eba'ft)-w tylnej cz~ści okr~tu.
ABANDON, to (eba'ndn)-<>puścić, zaniechać.
ABERRATION (eberej' szn) - odchylenie, zboczenie / art./.
ABILITY ( ebi'liti)-zdolność, możność.
ABLE (ej'b/)-zdoln;,-, mogący.
•
ABLE.BODJED (ejblbo'dyd)-zdamy fizycznie.
ABOLISH (ebo'lisz) - obalić, znieść, zarzucić.
/ projekt/.
ABROAD (ebro:'d)-poza krajem.
ABRUPT (ebra'pt)-stromy, nagły, zwi~zły.
ABSENCE WITHOUT LEAVE (e'bsens uidz.
au't /i:'w)-samowolne opuszczenie / np, obozu /
ABUNDANCE (eba'ndens)-<>bfitość.
ABUSE, / to/ (ebju:'.{)-nadużycie /władzy/ ;
nadużywać, zelżyć.

ACCELERATE, to (akse'lerejt) - przyspieszyć.
ACCEPT, to (ekse'pt) - akceptować, przyjmować.

- the combat, to (-fo! ko'mbet)-stanl!Ć
do walki.
- the attack, to (-dzi ete'k)-przyjąć walk~.
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ACCEPTANCE COMMISSION (ek.1e'ptenr
komi'rzn)-komisja odbiorcza.
ACCESS (e'km}-dos~p.
ACCESSIBLE (ekre'syb/}-dostępny.
ACCESSORIES (e'k.reserir)-części przynależne,
alc:ccsoria.
ACCIDENT (e'krU!ent)-wypadelc:, przypadek.
ACCOMMODATE, to (ako'modejt)-przystosować do ...
ACCOMMODATION (akomodej'szn) - pomieszczenie, przyst.osowanie.
ACCOMPANY, to (eka'mpeni) - towarzyszyć.
ACCOMPLISHMENT (eko'mpliszment)
spełnienie, wykonanie.
ACCORD, to (ek.o:'rd)-udzielić, przyznać.
ACCORDING to(eko:'rding tu)-stosownie do...
ACCOUNT (ekau'nt) - rachunek, sprawozdanie, rachunkowość.
-, on-of (on-ow)-z powodu, ponieważ.
ACCOUNTANT (ekau'ntent) rachmistrz,
księgowy.

ACCOUNTING PERIOD (ekau'nting pi'ried)
okres rachunkow;.
ACCOUTREMENTS (eku'trements) -oporzą
dzenie.
ACCUMULATE, to (ekju'mjulejt) - /na-/
gromadzić.

ACCUMULATOR (ekju'mjulejtJ) -akumulator / mot./ .
ACCURACY (e'kjuresy)-dokładność.
ACCUSTOM, to (eka' stm )-przyzwyczaić.
ACHIEVE, to (ec~i:'w)-dokonać, spełnić.
ACHIEVEMENT (eczi:'wment) -os~gnięcie,
dokonanie.
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AOD (e'syd)-kwas, kwaśny.

ACKNOWLEDGE, to ( ekno'lidt)-potwierdzić,
przyznać.

ACQUIRE, to (ek.U<:tfJ) - nabywać, pozyskać.
ACRID (e'krid)--()Stry /w smaku/ , drażniący.
ACROSS (ekro's)-wpoprzek, poprzez.
ACT, to (t'kt)-ayn, akt; działać czynić.
ACTING ( e'kting)-~niący obowiąiki.
ACTION (e'kszn)-działalność / bojowa/ .
ACTIVE OPERATION (e'ktiw opmj'szn) czynność

bojowa.
service (-se'rwis)-służba czynna / w polu/
ACTUAL FACTS (ek cwel ft'kts) - istotne
fakty.
- firin~ (- faj'ring)-<Jstre strzelanie.
ACTUATE, to (e'ktjutjt)-uruchomić, pobu-

dzać.

ACUTE (ekju:'t)--()Stry, bystry.
ACUTE ANGLE (-t"ng/)-kąt ostry.
ADAPT, to (ede'pt)-przystosować / sir/ .
ADDITION (edi'sw)-dodawanie.
- , in-, -w dodatku, pozatym, ponadto.

ADDITIONAL

ALLOWANCE (tdi'szenel
tlau'en.t)-dodatkowa płaca.
- charge (-c.i:a:'rdt)-dodatkowy. ładunek
ADJOINING (edtoj'ning)-przytykający, przy.
legający.

ADJOURN, to (tdte:'rn)-odraczać, odkładać.
ADJUST, to (edia'st)-dostosować, dostroić.
ADJUSTMENT (edi:et'stmtnt) -dostosowanie.
ADJUTANT (e'di.utent)-adjutant.
ADMINISTRATION (tdministrej'szn) - administracja,

zarząd.
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ADMINISTRATIVE (edmtnistretiw)-gospo·
darczy.
ADMIRALTY (e'dmirelti) - admiralicja, mm1·
sterstwo marynarki.
ADMISSIBLE (edmi'syb/)-dopuszczalny.
ADMISSION (edmi'szn)-dopuszczcnie, wstęp.
ADMIT, to (edmi't')-przydziclić do / oddz./.
ADMIXTURE (edmi'ksczJ )-domieszka.
ADMONITION (edmc>ni'szn )-nagana, ostrzeżenie.

ADVANCE, to (edwa:'ns)-posuwanie się naprzód ; posuwać się /naprzód/, wypłacić zgóry.
-, m-(in-)-zgóry, naprzód.
ADVANCED GUARD (edwa:'nsd ga:'rd)
straż przednia.
- ignition (-igni'szn)-wczesny zapłon.
-position (-poz.fsin)-wysuni[ta pozycja.
ADVERSARY (e'dwerseri)-prze.ciwnik.
ADVICE (edwaj's)-/ po-/ rada.
ADVISE, to (edwaj'z)-zawiadomić, radzić.
AERIAL (e:'rie/)-antena, powietrzny.
- attack (-ete'k)-atak powietrzny.
- bomb (-bom) -bomba lotnicza.
- combat (-kom'bet)-walka powietrzna.
- direcrional (-direk'sz.enl)-antena kierunkowa.
- squadron (- sk1;o'dren) - eskadra powietrzna
- view (-wju:')-fotografia lotnicza.
AERODROME (e:'rodroum)-lomisko.
AEROGUN (e:'rogan)-działo p. lotnicze.
AEROPLANE (e:'roplejn) -samolot, aeroplan,
- shed (-sz.ed)-hangar, hala lotnicza.
AEROPORT (e:'roport)-port lotniczy.
12

AFFLUX (e'flaks)-dopływ.
AFLOAT (e//ou't)-pływający.
AFRICA (f"frike)-Afryka.
AGGRESSIYE (egre'siw)-agresywny.
AGGRESSOR (egre's3 )-napastnik.
AGREE to, to (egri:' tu)-zgodzić się na„.
- with, to (- uidz)-zgodzić się z„.
AGREEMENT (egri:'ment)-zgoda, porozumienie, układ.
AID, /to/ (ej'd)-pomoc; pomagać.
AIDE-DE-CAMP (ej'dekq)-;i.djutant osobisty.
AILERON (ej'leren)-ster poprzeczny /lot./.
AIM, / toi (ejm)-cel, zamiar; celować.
AIMING POINT (ej'ming poj'nt)-punkt docelowy . celowania I.
AIR-ALARM (e:'3 e/.i'•m)-alarm lotniczy.
- barage (-be'redi:) - zapora powietrzn.i.
- base (-bejs)-baza łotniaa.
- borne„. (-bo''n)-lądujące z powietrzą„.
/ wojska/ .
,
- brake (brejk)-hamulec powietrzny.
--;. bubble (-ba'b/)-pęcherzyk powietrzny. •
- burst ranging (-be''st rej'ndting)-wstrzeliwanie rozpryskowe /art./.
- college (-ko'ledi:)-szkoła lomicza.
- cooling (- ku:'ling) - chłodzenie powietrzem.
AIR CRAFT (e:'3kraft)-samolot.
- craft carrier (-ke'ri3 )-lotniskowiec.
- craft crew (-kru:')-załoga samolotu.
- craft liner (-!aj'n3) - samolot komunikacyjny.
- craft pipe (-pajp) - rura doprow. powietrze lot./ .
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AIR CURRENT (-ka'rent)-prąd powietrzny.
- despatch (report) service (-dispicf. se:''·
wi.r)-lotnicza służba meldunkowa.
- fight (-/a'jt)-wallca powietrzna.
- force (-/o'rs)-siły lotnicze, lotnictwo.
- hole (-hou'/)-dziura powietrzna, lufcik.
- jacket (-d.te'ket)-chłodnica / przy syste·
mie powietrznym/ .
- layer (-/ei'J)-warstwa powietrzna.
- man (-men) lotnik.
- man gunner (-ga'n3)-strzelec płatowcowy
- map (-mep)-mapa lotnicza.
- mechanic (-meke'nik) - radiomechanik
/ lot/ .
- observation (-obse:wej'stn) - obserwacja
lotnicza.
- photograph (-fou'togrttf) - zdkcie lot.
- pili (-pi/)-bomha lonicza.
- pocket (-po'ket)-dziura powietrzna.
- port (po'rt)-port lotniczy.
- power (-pau'3}-pot~ga lotnicza.
- pressure (-pre' Sf.J )-ciśnienie powietrza.
- pump (-pa'mp)-pompa powietrzna.
- raft (-ra'ft) - gumowa łodź ratunkowa
/ lot./ .
- raid (-rej'd)-nalot, atak lotniczy.
- reconnaissance (-reko'nisens) - wywiad
lotniczy.
- resistance (-rezy'stens) -opór powietrza.
- screw (-skru:')-śmigło.
- screw blade (- - ble'jd)-rami~ śmigła
/ lot./.
- ship (-Sf.1P)-sterowiec, statek powietrzny.
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- siclcness (-sy'k.nes) - nudności podcz;u
lotu.
- stratum (-strej'um)-warstwa powietrzna.
- supply (-sep/aj') - dopływ powiettz.t
- suprema.cy (-supre'mesy) - przewaga w
lomictwie, władztwo powietrzne,
.
- survey (-serwej') - obserwacja lotnicza.
- target (-ta'rget)--cel lomiczy /str./.
- tight (-ta'jt)-powietrzo-szczelny.
- tyre (-ta'iJ )-opona /lot./.
- woman {-uu'men)-pilotka.
- worthiness (-ue'rdzynes) - idoln<?ŚĆ lot.
AIRING (e:'ring)-wietrzenie.
ALARM, /to/ (ela:'rm)-alarm, trwog'; alarmować.

- ciocie (-klok)-budzilc.
ALCOHOL (e'lk.ehol)-spirytus, allcohol.
ALERT BOX (ele:'rt boks)-slcrzynka /puszb/
pogotowia gaz.
ALIGHT, to (elaj't)-lądować, wysiadać /lot./.
ALIGHTNING (e/aj'tning)-lądowanie.
-- on the sea (-on dze si:')-wodowanie.
ALIGN, to (elaj'n)-11astawiać /celownik/.
ALLIED (elaj'd)-sptzymierzony, aliancki.
ALLOT, to {elo't)-przydzielić, wyznaczyć.
ALLOTMENT (elo'tment) - przydział, wyznaczenie.
ALLOW, to (elau')-/po-, ze-/zwolić.
ALLOW ABLE, ;.. (elau'ebl)-dopuszczalny, dozwolony.
ALLOWANCE (e/au'ens) -dodatek pensyjny,
pozwolenie.
ALLOY, /to/ (eloj')-aliaż, stop; domieszać.
15

ALL CLEAR ! (o:/ kii:'3 )-sygnał odwoła way
alarmu lomiczego.
- informed (-in/o:'rmd)-wszyscy zawiadomieni /sygnał telegr./ .
- ranks (-rc-'nks)-wszystlce stopnie.
ALLROUND (o'lrau'nd)-wokoło.
- defence (-di/c-'tu) - obrona zamkni~ta.
ALONG (elo'ng)-wzdłuż.
ALTER, to (o:'lt3)-zmienić, odmienić.
ALTERATION (oltertj'szn) - zmiana, odmiana, przeróbka.
na zmiane,
ALTERNATELY (oltc-:'netli) naprzemian.
ALTERNATING CURRENT (o'lte:neting ka'.
rem )-prąd zmienny.
ALTERNATIVE POSITION (olte:'net1Y pozy'stn)-stanowisko zapasowe / art./.
ALTIGRAPH / -METER/ (e'~tigraf) - wysokościomerz / lot./.
ALTITUDE (e'ltitjud)-wysokość / nad poziomem morza/ .
- flight (-flaj't)-lot wysokościowy.
AMBULANCE (e'mbjulens) - czołówka szpi·
tałna, pogotowie ratunkowe.
- car (-ka:')-samochód sanitarny.
- company (-ka'mpeni) - kompania sanitarna.
- machine (-meszi:'n) - samolot sanitarny.
- station (-stej'szn)-punkt pogotowia ra·
tunk.
- train (-tre'jn)-pociąg sanitarny.
AMBUSH (e'mbusz)-zasadzka, kryjówka.
-, to lie in - (łaj in-)-czatować, zasadzać
sit na kogoś.

AMENDMENT (eme'ndment) -

poprawka
/ wtAwy/ , naprawa.
AMERICA, south, north, central (eme'rike sau'ts,
no:rts, se'ntrel) - Ameryka, Płdn ., Półn.,
Środk./ .

AMIDSHIPS (em1'dsi.„ps)-w środku oh~tu.
AMMUNITION {emjuni'szn)-amunicja.

-, blank-(b/e'nk-)-amunicja śiepa.
- box / chest/ (-boks)-skrzynka amunicyjna
- bread (-bre' d)-komiśniak.
- cart (-ka:'rt)-wóz amunicyjny.
- claim /demand/ (-kle'jm) -zapotrzebowanie amunicji.
- depot (-Je'pou)-skład amunicji.
- dugout (-Ja'ga11t) -schron amunicyjny.
- , dummy-(da'mi-) - amunicja ćwiczebna.
- dump (-Jamp)-skład amunicji.
- examiner (---egza'min3)-pirotechnik.
- factory (-/e'kteri)-fabryka amunicji.
- pouch (-pa'ucz)-ładownica.
- stock (-;tok)-zapas amunicji.
- supply (-replaj') -zaopatrzenie w amunicj~

/ uzupełnianie/.

AMOUNT (emau'nt)-kwota, ilość.
AMPHIBIAN (emfi'bjen) - /samolot/ wodno.
lądowy.

AMPHIBIOUS TANK (emfi'bjes te'nk) czołg wodno-l~dowy.

AMPLJFICATION (emplifikej':rzn) -

wzmocnienie / rad./.
- tube (-tju:'b) lampa wzmacniajłca
/ rad./.
AMPLIFY, to (e'mplifaj) -wzmacniać / rad./ ,
rozszerzyć.
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ANCHOR, /to/ (e'nkJ)-kotwica; zakotwiczyć.
ANEMOMETER (enemo'mitJ)-wiatromierz.
ANGLE (e'ngl)-kąt.
-

gauge (-gej'di)-kątomierz.

- of ascent /dimh/ (-ow eu'nt)-kąt wzno
szenia /str., lot./.
- of departure (-ow dipa:'ct.J)-kąt rzutu

/pocisku/.

-

of depth (-ow de'pts)-kąt gł~bokości

/str./.

- of dt$cent /fall/ (-0111 dise'nt)-kąt dolotu /art./.
- of impact (-ow i'mpekt)-kąt uderzenia
/art./.
- of sight (-ow saft)-kąt położenia /art./
- of slope (-ow slou'p) -kąt nachylenia

/art./.

-

of vision (-ow wi'in)-k.ąt pola widzenia.

/art:./

"ł

- of projection (-ow prodie'kn:n)-kąt celownika łącznie z kątem podrzutu /art./.
ANGULAR DISTANCE (e'ngjul1 di'1tens)odst~p kątowy. '
- point (-poj'nt)-punkt szczytowy /str./.
ANNIHILATE, to ( enaj'hilejt )-zniszczyć, unicestwić.

ANNOUNCE, to (enau'ns)-oznajmić, ogłosić
- oneself, to (-uanse'lw) - zameldować si~.
ANTENNA (ente'ne)-antena.
ANTI-AIRCRAFr ARTILLERY (anti-e:J'kraft
a:ti'leri)-artyleria p. lotnicza.
- aircraft defence (-dife'ns) - obrona p.
lotnicza.
- aircraf t gun (-gan )-działo p. lotnicze.
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- gas defence (-ges dife'ns) -obrona p.
gazowa.
- tank artillery (-te'nk .i:ti'/eri)-artyleria
p. pancerna.
- tank defence (- -dife'ns)-obrona p.
pancerna.
- tank gun (- -gan)-działko p. pancerne.
- tank rifle (- -raj'fl)-karabin p. pancerny
- rifle man (-raj'f/men)-strzelec p. pan·
cerny.

ANVIL (en'wi/)-kowadło.
APEX ANGLE (ej'peks e'ngl)-ką,t rozwarci'!
/wierzchołkowy/

/art./.

APPARATUS (eperej'tes) - aparat, przyrztd.
APPARENT SKYLINE (epe'rmt sk.ij'lajn)pozorny horyzont.
(epi:'J)-zjawić si~, okazać si,.
before the court (-bifo'J dte ko:rt)-sta·
nąć przed s;idem.
1 APPENDIX (epe'ndiks)-zał;icznik, dodatek.
APPLICATION (eplikej'sw) - zastosowanie,
podanie, wniosek.
•
- for leave (-/o:' /i:'w)-prośba o urlop.
APPLY, to (eplaj') - zastosować, zwrócić si~,

APPEAR, to
-

zgłosić si~.

APPOINT, to (epoj'nt)--oznaczyć, wyznaczyć,
zamianować, zarządzić.

APPOINTED day (epoj'ntid dej') -

termin
umówiony, oznaczony dzień.
APPOINTMENT (epofntment) - spotkanie,
mianowanie.
APPRECIATE, to (epri'stjejt)-uznać, ocenić.
APPRENTICE (epre'ntis)-terminator.

APPROACH, /to/ (eprou'cz)-dostm zbliźanie
się, marsz zbliżania ; zbliżyć się do ..„ dojść,
JWrócić się do ...
APPROPRIATE, to ( eprou'priet )-pruznaczyć
na ..„ przywłaszczyć ; odpowiedni.
APPROVAL (epru:'wl) - przyzwolenie, pochwała, zgoda.
APPROVED (epru:'wd)-przyjęty, zatwierdzony
APRIL (ej'prel)-kwiecień.
APRON (ej' pren )-fartuch.
ARABIA (erej'bie)-Arabia.
ARC ELEVATING (a:'rk elewej'ting) - łuk
wzniesienia /tor pocisku/
AREA (e'rie)-pole, obszar, rejon, okr~g.
- of dispersion (--ow dispe:'rszn)-pole roz·
pryslcu. /art./.
ARM, /to/ (a:'rm)-broń, rodzaj broni; uzbroić
ARMAMENT ARTIFICER (a:'rmement a:ti'fis1)-majster wojskowy, mechanik spec.
- industry (-in'dastri) - przemysł wojenny.
ARMAMENTS (a:'rmements )-uzbrojenie.
ARME-BLANCHE (a:rm b/a'nsz)-biała broń.
ARMED (a:rmJ)-uzbrojony.
- force (-fo:'rs)-siły zbrojne.
- service (-se:'rwis)-służba z bronią.
ARMISTICE (a:'rmistis)-zawieszenie broni.
ARMOUR, /to/ (a:'rm3)-opancerzenie, zbroja;
opancerzyć.

- plate (-pkj't)-pancerna płyta.
ARMOURED CONCRETE (a:'rmed ko'"·
krit )-żelazo.beton.
- car (-ka:'r)-samochód pancerny.
- cruiser (-kru'z3)-lcrążownilc: pancerny.
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- fighting vehicle (-faj'tmg wi'h1k/)-po1azd pancerny.
- rrain (-trej'n)-pociąg pancerny.
- rurret (-td'ret)-wieża pancerna.
ARMOURER (a:'•mer3)-rusznikarz, płatnerz .
ARMY (a:'mi)-armia, wojsko.
- Act (--ekt)-kodeks karny wojskowy.
- administration (-administrej's~n)-zatząd
wojskowy.
- chaplain (-c.u'p/en)-kapelan polowy.
- corps (-ko:'~)-korpus wojskowy.
- supplies (-sep/aj';)-zaopatrzenie wojskowe, dostawy.
ARRANGE, to (erefndi)-/ u-, za-/rządzić, załatwić.

ARRANGEMENT (erej'ndtmenl) rządunie, układ.

/ u„ za·/ ·

ARREARS (eri:'e•s)-zaległości, Jługi zaległe.
- , in-(in-)-ztyłu, wstecz.
ARREST, / to/ (ere'st)-areszt; aresztować, za
trzymać.

ARSENAL (a:'senel)-arsenał, skład broni.
ART OF WAR (a:•t o»· uo:'•)-sztuka wojenna.
ARTICLES OF FOOD (a:'tikels ow /u:'d) środki źywnośc1.

ARTICULATION (.i.tikjulej'szn) - przegub,
s:aw, artykulaqa.
ARTIFICER (a:'ti'fis3)-rzemieślnik.
-, Field Armamenr-(fi:'/d a:'•mement-)puszkarz art. poi.
- , Anti-Aircraft Armament - (anti-e:'3kraft
- -) puszkarz art. p. lotn.
- , Motor Vehicle Armament- (mou't~ wi'·
hikl - -)-mechanik samochodowy,
21

-, Armoured Fighting Vehicles Armament (a:'rmerJ faj'ting ~i'hikl - -)-mech~
czołgowy.

- , Electrical Armament-(ile'ktrikel - - ) elelctto-mechan.ik.
- , Field Instrumcnts Armamen;-(/i/ /d i'n·
struments - -) - mechanik instrumentowy
art. poi.
- , A.A.Instruments Armament - (anti-e:'3·
kraft -)-mechanik instrumentowy art.
p. lotn.
- , Coast Artillery Instruments Armament (kou'st a:ti'leri - - -)-mechanik instru·
mentowy art. nadbrzeżnej.
- , Wireless Armament-(uaj'3/es - -) radio-mech~.

ARTIFICIAL. (a:'rtifi'szl)-sztuczny.
ARTILLERY' (a:ti'/eri)-artyleria.
- , field-(fi:'/d-)-artyleria polowa.
- , heavy fiat trajectory-(he'wy flet tredte'kteri-)-art. ciężka o torze płaskim pocisku.
-, heavy high angle-(he'wy ha'j e'ng/-)art. ciężka o torze stromym pocisku.
- , medium-(-mi'diem-)-art. ciężka.
- , siege-(si:'di-)-art. najcięższa.
- . man (-men)-artylerzysta.
- machine (mm:i:'n)---umolot artyleryjski.
- observation point (-obserwej'szn poj'nt)artyleryjski punlct obserwacyjny.
- range (-rej'ndt) - art. pole ćwiaeit
/ poligon/ .
- target (-ta:rget)-cd artyleryjski.
ARTISAN (a:tize'n)-rzemieślnik.
ASBESTOS (ezbe'stes )-azbest.
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ASCENT (ese'nt)-wzniesienie.
ASHORE (m.0:'3)-na brzegu /mar/.
ASIA (e'j1ze)-Azja.
ASK, to (d'1k)-ptosić.
- for, to (a'sk /o:')-prosić o...
ASLANT (e1ld'nt)-ukośny, naukos.
ASPHALTED ROAD (e'IfeltiJ rou'J)-droga
asfaltowana.
ASPHYXIANT (eifi'ksjent) - du~zący gaz
bojowy.
ASPIRANT OFFICER (e1paj'rent o'fisJ)
podchor'!Ży.

ASSAILLANT (esej'lent )-napastnik.
ASSEMBLY (eu'mbli)-zespół, zebranie.
ASSIGNING OF TARGETS (e1aj'ning ow
ta:'rgets) - wyznaczenie /przydzielenie/ celu.

/str./.

ASSIMILATE ONESELF TO THE LANDSCAPE to (e11'milejt U'111se'lf tu du le'ndskejp)
- maskować, przystosować się do otoczenia.
ASSIST, to (e1y'st)-pomagać, wspierać.
ASSISTANCE (esy' stens )-pomoc, współpraca.
ASSISTANT (e1y'stet1t) -pomocnik, zast~pca.
ASSOCIATED EQUIPMENT (esou'szejetid'
elwi'pment )-przynależności wyposażenia.
ASTRIDE (estraj'd)-okrakiem /drogi/.
ASTRINGENT (estrfndtent) tamujf:cy
/krew', śc4gający.
ATMOSPHERIC CHANGE
(etmesfe'rik
czelndt)-zmiany atmosferyczne.
- condirioru (-kondi'szns) - warunki atmosferyczne.
- disturbance (-Jiste:'bens) zaburzenia
atm.

- pressure (-pre'sz3)-<iśnienie atmosferycz.
ATO MISER (etemaj'z3 )-rozpylacz.
AITACH, ro (ete'cz )-przydzielić, przymocować, dołączyć.

AITACHED (ete'a.d)-przydzielony.
AITACK, / to/ (ete'k)-atak, natarcie; zaatakować, natrzeć / tkt. /.
- from the rear, to (ete'k from du ri:'1) atakować

od

tyłu.

AITEND, to (ete'nd) -asystować, uczęszczać,
być obecnym, brać udział w...
AITENDANCE (ete'nclens) - obsługa, pilno·
wanie.
AITENTION ! (ete'nszn)-baczność ! uwaga!
AITESTATION (etestej'sw) - zaprzysiężenie
zaświadczenie.

ATTITUDE (e'titjud) -

postawa, zachowanie

si~„.

AUDIT. /to/ (o:'dit)-cenzura rachunków; ba.
dać księgi.
.
AUGUST (o'gest)--$ierpień.
AUSTRALIA (ostre'ljf)-Australia.
AUSTRALIAN (ostre' I jen )-Australijczyk.
AUTHORITY (otso'riti) - władza, upowaź·
niene.
AUTHORIZE, -d (o'tser'1jz-d) - upoważnić,
upoważniony.

AUTOBUS (o'tobas)-autobus.
AUTOCAR (o'toka:•)-samochód, autobus.
AUTOMATIC (otome'tik) - automatyczny,
samoczynny.
- pi.'itol (-pi' rte/)-pistołet automatyczny.
AUXILIARIES (og~iljerir) - wojska pomoc·
ntcze.
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AUXILIARY MARK

(ogty'ljtri ma:'rk.) · cel / znak/ pomocniczy / str./ .
AV AILA BLE (ewej'leb/)-dostępny, użyteczny,
na składzie.

AVERAGE (~weredi;)-przecięma,
-

value

przeciętność.
(-we'/ju)-przeciętna wartość.

AWARD, / to/ (euo'rd)-odznaczenie / orderem/
nagroda, kara, wyrok ;

AWARE

nagrodzić, zasądzić.

(eue;'3)-świadomy

AW AY (euej')-precz, w oddaleniu.
-, to clear-(k.li:'3 euej')-uciekać, wiać.
- , to run-(ran euej')-zb1ec.
AXE (e'k.s)-topór, !iekiera.
AXIS (e'ksys)-oś / matem/ .
- of bore (-ow bo:'3) - oś główna, oś lufy
- of revołution (-ow rewolu'stn)-oś obrotowa.
- of pin (-ow pin )-bolec obrotowy.

AXLE

(e'k.sl)-oś /koł.a/ .

bearing (-be:'ring)-łoźysko osi.
grease (-gri:'s)-smar.
AZIMUTH (ct'tymałs}-azymut / geogr. magnet
topogr. ·- art./.
AZOTE (ezou't)-azot.
-

B.
(bek.)-tył, plecy, odwrotna strona.
bone / sp'ine/ (-bou'n)-lcręgosłup.
fire (-/aj'3)-pr.cedpał / mot./.
ground (-grau'nd)-zaplecze, tło.
march (-ma:rcz)-odwrót.
siaht (-saj't)-wizjer, celownik /r.tr./.

BACK
-

- stroke (-.slrou'k)-bieg tylny /mot./.
- wheel driver (-ui:'l draj'w3)-tylny na~d.
BACON (bej'ken)-słonina, boczek.
BAD (btd)-zły, szkodliwy.
BADGE (be'di)-oznah, opaska.
- of rank (-ow renk)-oznaka szarży.
BAFFLE PAINT (be'fl pej'n1) - malowanie
ochronne.
BAG (beg)-worek, sakwa.
BAGGAGE (be'gedt)-bagaź, tłumok.
BAK.E, to (bej'k)-upiec.
BAKER (be/lo)-piekarz.
BAKERY (bej'keri)-piekarnia.
BALANCE (be'/ens)-równowaga, waga, bilans.
- weight (-uej't)-przeciwwaga.
- wheel (-ui:'l)-koło roz~dowe.
BALL (bo:/)-kula, piłka.
- bearing (-be:'ring)--łoiysko kulkowe.
- cartridge (-ka:'tridt)-ostty nabój.
BALLAST (be'le.st)-balast, obciążenie.
BALLISTIC ELEMENTS (beli'stik e'lements)
elementy strzelania.
BALLOON (belu:'n)-balon.
- basket (-ba'sket)-kosz balonowy.
BALLOONIST (belu:'ni.st)-obserwator balon.
BAND (bt'nd) - przewiązka, taśma, opaska,
orkiestra.
BANDAGE, / to/ (be'ndedi) -bandaż; banda·
iować.

BANDMASTER (be'rulma1t3)-kapelmistrz.
BANDOLEER (bendoli:'3)-pas nabojowy /do
przewieszenia l.
BANK (be'nk)-brzeg rzeki.
-, steep -(sti:'p-)-stromy brzeg.
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BANTAM (ben'tem)-mały 2-osobowy samochód.
BAR, / to/ (ba:r)-sztaba, drłg, zasuwa, bar; za.
grodzić.

„

- the way, to (-c/ze uej)-zastawić drog~.
BARBEO WIRE (ba:rbd uai'J)-cłrut kolczasty.
- wire fence / hedge/ (-uaj'3 fe'ns)-zaiie·
ki z drutu kolczast.
BARGE (ba: rdż)-barka, prom.
BARLEY ( ba:'r/i)-jęczmień.
BARN (ba:'rn )-stodoła.
BARRACKS (be'reks)-koszary, baraki.
- bread (-bre'd)-chleb komiśny
- detention (-diten'szn)-areszt koszacowy.
BARRAGE (be'redt) - zapora ogniowa, tama.
-, counter-/ preventive/ (kau'nt3-) - ogień
zaporowy / zapobiegawczy/ .
- flighc (-flaj't)-lot zaporowy.
BARREL (be'rel)-beczka, lufa / kb. art./.
BARRICADE, / to/ (berikej'd)-barykada; zabarykadować.

BARRIER (be'riJ)-szlaban, bariera, szaniec.
BARRING AREA / zone/ (ba:'ring e'rie)-stre·
fa zamknięta.
- mine (-maj'n)-mina zaporowa / mar/ .
BARROW (be'rou)-wózek ręczny, taczka, kopiec.
BASE (bej'.i:)-baza, etap, podstawa.
- depot (-de'pou)-skład główny, składni·
ca, ośrodek zapasowy.
- line (--laj'n)-linia zasadnicza.
- supply (-up/aj')-baza zaopatrzenia.
- wheel (-ui:'l) - szerokość toru /rozstęp
kół/, koleina.
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BASEMENT (bej'sment)-suterena, fundament.
BASIC PAY (bej'sik pej')-płaca zasadnicza.
BASIN (bej'sn)-micdnica, basen, menażka.
BASIS (bcj'sy.i:)-podstawa, baza.
BASKET (b.lsket)-kosz.
BASSDRUM (bej'sdram)-bębcn / instrument/.
BASTION (be'stien)-bastion, twierdza.
BATH (ba:ts)-kąpiel, łaźnia.
BATHE, to (bej'd.i:)-kąpać się.
BATMAN (bet' men )-ordynans oficerski.
BATTALLION (bete'ljen)-batalion.
BATTEN (be' tn )-łata, żerdź, deszczułka.
BATTERY (be' teri)-dywizjon.
- armour plated (-a:•m1 plej'ticl) - dy·
wizjon pancerny.
-, camouflage-( ke' muf/ai.-)-bateria pozor.
- position (-po.i:')' s.i:n) - stanowisko dy·
wiz jonu.
BATTLE (be't/)-bitwa, walka.
- bowler (-bor//3)-hełm bojowy / stalowy .
- crui.ęer (-km'<;)-krOJiownik liniowy.
- drcss (-c/re's)-mundur bojowy.
- field (-fi:'ld)-pole walki.
- fleet (-fli:'t)-flota liniowa.
- ship (-szyp)-okręt liniowy.
- squadron (-skou'dren) - eskadra bojowa
/ mar., lot./.
BATTUE ( batu:')-rzeź.
BAY (be'j)-zatoka.
BA YONET (bej'enet) - bagnet.
- fighting (-faj'tinK)-walka na bagnety.
- frog (-/rog)-żahka do bagnetu.
BEACH (bi:'c.i:) - plaża.
BEACON (bi:'kn) - latarnia morska.
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BEAD (bi:'d) - muszka (kb).
BEAM (bi:'m) - belka, promień światła.
BEAR, to (be:'J)-łlosić, znieść.
- casualties, to (-ke'tueltis)-ponieść straty.
BEARER (be:'r3)-stojak, okaziciel, oddawca
(listu).
- of a flag of truce (-owe fle'g ow tru:'s)
- parlamentariusz.
BEARING (be:'ring)-azymut, łożysko. /art./
- , grid-(grid -) - azymut topograficzny.
/art./
- , magnetic-(megne'tik - ) - azymut mag·
netyczny. /art./.
- , true-( tru:' ) - azymut geograficzny.
/art/.
BEATEN TRACK (bi:'tn tre'k)-bita droga.
- zone (- z.ou'n) - ostrzelana strefa.
BECOME LOST, to (bektt'm lost) - zaginłć,
zagubić się.

BED (bed) - łóżko, łożysko, warstwa.
BEDPAN (bed'pen)-urynał /szpitalny/ .
BEFOREHAND WITH, to be-(tu
bi:'bifo:'hend uidz.) - uprzedzić (npla).
BEGIN, to (begi'n) - rozpoczynać.
BEHALF, on-of (on beha:'f ow) - na ko·
rzyść, na rzecz.
BELEAGUER, to (beli:'g3) - oblęgać.
BELLIGERENT (beli'dterent) - prowadztcr
wojnę.

BELT (belt) - pas.
- of fire ( - ow ftlj3) - pas ognia.
-, leather-(le'dz.3- )-pas skórzany.
-, life -(laj'f -) - pas ratunkowy.
BEND, / to/ (be'nd)-węzeł, zgięcie; zginać.
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BESET, to (bese't)--otoczyć,
BESIEGE, to (besi:'di.) - oblęgać.
BEVERAGE (be'weredi) - napój.
BEWILDER, to (beui'{d3) - wprowadzić w
błąd, oszołomić.

BICYCLE (baj'sykl) - rower.
BILL (bil) - rachunek, ustawa, ogłoszenie.
/ plakat/ .
BILLET, / to/ (bi'let) - kwatera, kwaterować.
BILLETING PAPER (bi'leting pej'p3)
kartka kwaterunkowa.
BILLHOOK (bil'.hu:k) - nóż faszynowy.
BIND, to (baj'nd) - wiązać.
BINDING WIRE (baj'nding ua'j3) - drut
do wiązania.
BINOCULARS (bajno'kjulJS) lornetka
połowa.

BIPLANE (baj'p/ejn) - dwupłatowiec.
BISQUIT (bi'skit) - suchar.
BIT (bit) - kęs, kawałek, wędzidło.
BIVOUAC, / to/ (bi'wuek) - biwak; biwa·
kować.

BLACK (blek) - czarny.
BLACKOUT, / to/ (blekau't) zaciemnić.

zaciemnienie;

BLACKSMITH (ble'ksmits) - kowal.
BLADE (blej'J)~trze, żyletka.
BLANKET (b/e'nket) - derka, koc.
BLAST, / to/ (bla'st) - ładunek wybuchowy
podmuch (bombowy) ; wysadzać w powietrze.
BLASTING CARTRIDGE (bla'śting ka:'tridt)
- nabój wybachowy.
- fuze (- fju:'z) - lont.
JO

BLEED TO DEATH (bli:'d tu dt' ts) wylcrwawić.

BLEND, / to/ (ble'nd) - mieszanka; mieszać.
BLIND (blaj'nd) - ślepy.
- flight (- flct'jt) - ślepy lot.
- shell ( - st.eł) - strzał naośłep.
BLINK, to (blink) - migać, lśnić.
BLINKERS (bli'nke's) - naoczniłci lcońslcie.
BLISTER (bli'st3) - pęcherz skórny.
- gas (- ge's) - gaz żrący.
BLOCK, /to/ (b/o'k) - kloc, zawada; zata·
rasować.

BLOCKADE, / to/
blokować.

(b/okej'd)

blokada:

BLOCKHOUSE (b/okhau's)
strażnica
blokhauz.
BLOOD (blad) - le.rew.
BLOOD DONATION (- donej'si.n) krwiodawstwo. / przy transfuzji/.
- poisoning (- po/t.ning)-załcażenie krwi.
- pressurc ( - pre'st.3) - ciśnienie krwi.
BLOODY (bla'dy) - krwawy.
BLOTTING PAPER (blo'ting pej'p3)-bibuła.
BLOUSE (blau'i.) - bluza.
BLOW, /to/ (blou) - uderzenie; uderzyć,
dmuchać, wiać.

BLOW UP, to (blou ap) - wysadzić w
powietrze.
BLOWER (blou';) - wydmuchiwacz.
BLUE (blu:') - niebieski.
BLUNDER (bla'nd3) - uchybienie, pomyłlca.
BOARD, /to~ (bo:'rd) -: deslca, polcład, olcr~tu, rysownica ; stołowac.

BOARDING (bo:'rding) - oszalowanie.
- house (- hau's) - pensjonat.
BOAT (bout)--łódź, statek.
BOAT BRIDGE (- bri'dt)-mostek okrętow>··
-, life-(laj'f -) - łódź ratunkowa.
- , torpedo-( to:pi'dou -)-łódź torpedowa.
BOATSWAIN (bo'sn) - bosman.
BOBBIN (bo'bin) - szpulka, cewka.
BODY (bo'dy)-ciało, tułów, komora zamkowa.
- exercise (- e'ksesajz:)-ćwiczenia cielesne.
- , main-(mej'n -)-korpus główny. /tkt/ .
BOG (bog) - bagno.
BOIL, /to/ (boj'l) - czyrak; gotować.
BOILER (boj'/3) - kocioł parowy.
BOLO (bou'lou) - szpieg.
BOLT, / to/ (bou'lt) - rygiel, pocisk; za·
ryglować.

BOMB, / to/ (bom)-bomba; bombardować.
- dropoing (- dro'ping) - nucanie bomb.
- - device (- - diwaj's) - przyrząd d1J
zrzucania bomb.
-, explosive ( eksplou' syw -) - bomba
wybuchowa.
BOMB HOLE (- hou'l) - lej bombowy.
BOMBARDIER (bomba:'rdi3)-kapral artylerii.
BOMBER (bom'3) - bombowiec /samolot/.
- , diving (daj'wing-) - bombowiec
nurkujący.
·
BOMBER, NIGHT-(najt -) - bombowiec
nocny.
BOMBING SQUADRON (bo'ming slt.uo'dren)
- eskadra bombowców.
BONNET (/,o'net)-m;uka motoru / samoch f.
BOOK (buk) - książka.
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BOOKLET (bu'klet) - książeczka, broszura.
BOOTS (b11'ts) - buty.
-. anlcle-(d'nkl -) - buciki sznurowane.
/ trzewiki/ .
BOOTY (bu:'ty) - zdobycz, łup.
BORDER (bo:rd3)-lcrawędź, granica.
BORE, / to/ (bo:'3)-kaliber, wiercenie; wiercić.
BORING (bo'ring) - świdrowanie.
BOTTOM (bo'tm) - dno.
BOTIOMLESS (bo'tmles) - bezdenny.
BOUNDARY (bau'nderi) - granica.
BOW (bou) - łuk, jarzmo.
BOWELS (bau'tls) - kiszki, wnętrzności.
BOWL (bou'/)-menażka.
BOWSPRIT ( bou'sprit )-maszt przedni.
BOX (boks) - skrzynia, puszka.
- respirator (- respirej't3) - pochłaniacz
przy masce gaz.
- van (-wen) - wagon towarowy / kryty/ .
BOY (bo'j) - chłopiec.
BRACES (brej'syz) - szelki.
BRACKET (bre'ket) - obramowanie, nawias,
ucho strzemienia /Kh/.
- box (-boks) - skrzynia lawetowa / art/.
-, long-, (long-) - obramowanie wielowidłowe / art./ .
- , short-(szo;'•t-) - obramowanie jedno·
widłowe. / art/ .
wstruliwanir.
BRACKETING (bre'keting) się.

BRAKE, /to/ (brej'k) - hamulec; hamować.
- , air-(e:'3-) - hamulec powietrzny.
- drum (-dram) - bęben hamulcowy.
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- , emergenq·-(ime:'dżensy-) hamulec
zapasowy.
BRANCH (bre"11c.t) - gałą:i, zawód, wydział,
oddział.

- of the service (-ow dze se:'rwis) - rodzaj
wojska. / broni/ .
BRAND, / to/ (bre'nd) - znak ; cechować.
BRASS (bra:'s) mosiądz.

BRAVERY (brej'wri)-męstwo, waleczność.
BRAZIER (brej'ziJ )-palenisko, kotlarz.
BREACH, !to/ (bri:'cz)-wyłom; przerwać.
BREAD (bre'd) - chleb.
BREADTH (bre'dts)-szerokość.
BREAK, / to/ (brej'k.) - złamanie, przerwa;
łamać, przerwać.

camp, to (-k.e'mp) - zwijać ob6z.
off an attack, to (-of en ete'lt) - od.
trąbić atak.
wynurzyć się
- surface, to (-se'tfes)
/łódz podw./ .
- through battle (-tsru'be'tl) - walka o
przerwanie linii. łnpla/.
- , water - (uo't3-)-łamacz fal.
BREAST (bre'st) - pierś.
BREATH (bre'ts) - oddech, powiew.
BREATHE, to (bri:'dz) - oddychać.
BREECH (bri:'cz) - zamek. / kb / .
- casing (-k.ej'zing)-łuska / kb. /.
- loader (-lou'd3) - broń odtylcowa.
- ring (-ri'ng)-pierścień zamkowy. / art/ .
BREECHES (bri:'czez) - bryczesy.
BREEZE (bri:'z) - bryza, wietrzyk.
BREN-GUN (bre'ngan)-lculomiot.
-

34

BRICK (brik) - cegła.
- layer (-lc/J) - murarz.
BRIDGE, / to/ (bridż) - most; budować
most.
- , dry-(clraj'brid{) - most lądowy,
- on piles (-on paj'ls) - most na palach.
- pier (-pi'1) - filar mostowy.
- , pontoon-(pontu:'n-)-most pontonowy.
- , portable-(po:''tebl-) - most prowizo·
ryczny.
BRIDGING COLUMN (bri'dting ko'lem)
kolumna budowy mostów.
BRIDLE (braj'dl) - uzda.
BRIGHT (braj't)-jasny.
BRIMSTONE (bn'mstoun) - siarka.
BRING, to (bri'ng) - przynieść.
- down, to (-dau'n)-zestrzelić. / samolot/ .
- on / to/ charge (-on, tu, aa:'rdt) obciążyć r-ek.
,
BROADCAST, to (bro:'dkast) - radionadawać.
RROADSIDE (bro:'dsajd) - burta. /okr~t/.
BROOM (bru:'m) - miotła.
BROTHER FIGHTER (bra'dz.1 faj't~)
towarzysz broni.
BROWN (brau'n) - bronzowy.
BRUNT (bra'nt) - centrum bitwy, siła.
BRUSH, to (bra'sz) - szczotka; czyścić.
BRUSHWOOD (brasz:'uud) - gąszcz.
BRUTAL (bru'tel) - brutalny.
BUBBLE (ba'bl) - pęcherz powiettzny.
BUCK (bak) - ług.
BUCKET, TIN-(tin ba'ket)-wiadro blaszane.
- , canvas-(ke'nwes-)-wiadro brezentowe.
BUCKLE (ba'kl) - sprzączka, klamra.
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BUDGET (ba'di.et) - budżet.
BUFFER (ba'fJ) - zderzak, tampon.
BUILD, to (bi'[d) - budować.
BUILDING MATERIAŁ (bi'lding meti'riel)
-

materiał budowlany.

BULB (ba'lb) - żarówka.
BULK ISSUES (ba'Lk i'h.jur) -

hurtowe
wydawanie.
BULLET (bu'let) - kula, nabój / szrapnela/ .
- jacket (-Jże'ket) - łuska pocisku.
- , tracer-(trej's3-) - nabój świetlny.
- wound (-uu'nd) - rana postrzałowa.
BULL'S EYE (bu'/-z.aj) - ślepa latarnia, okno
statku.
BULWARK (bu'/uerk)-przedmurze.
BUNCH (ba'ncz) - wiązka, ~k.
BUNDLE (bd'ndl) - pęk, plik, zawiniątko.
BUOY (boj')-boja, pływak.
BURDEN, 'to' (be'rdn)-brzemi~; obarczać.
BURIED UNDER (be'rid an'd3) - pogrzebany pod...
BURN, / to/ (be'rn)-oparzelina; palić.
BURNER (be'rn~) - palnik.
BURST, / to/ (be'rst) - rozprysk, wybuch;
eksplodować,

pękać.

- , effective height of-(efe'ktiw haj't o-)
- skuteczna wysokość rozprysku. / art/ .
- , premature--(pre'metju3-) - przedwcze
sny wybuch.
BURSTING BOMB (be'rsting bom') - bomba wybuchowa.
- charge (-cza'rdż)-ładunek wybuchowy.
•- effect (-efe'kt) - skuteczność wybuchu.
- point (-poj'n,t ) - punkt wybuchu.

BUS (bas) - autobus.
BUSM (bu'sz) - krzak, zarośla.
BUSINESS YEAR (bi'znes ji'3) -

rok obra-

chunkowy.

BUTCHER, / to/

(bu'cz3)

rzeźnik;

-

za.

rzynać.

BUTT (bat) - kolba. / kb. / .
BUTT-PLATE (bat plej't) - stopka u kolby.
/ kb./ .
-, small of the-(smo'l ow dze-) kolby. / kb./.

szyjka

BUTTER (ba't3) - masło.
BU'ITON, lto/ (ba'tn) - guzik; zapinać.
- hole (ba'tn ho1ll) - dziurka od ~uzika.
BUZZER (ba'n) - sygnalista, brzęczyk.
BY-ROAD (baj'roud) - boczna droga.

c.
CABIN (ke'bin) - kabina.
CABLE (kej'bl) - kabel.
(-komjunikej'szJ'I)
- communication
połączenie kablowe.

drum (-dram) - bęben do nawijania
kabli.
CADET (kede't) - uczeń szkoły podchor.
CALCULATE, to (kel'kjulejt) - liczyć, kal-

kulować.

CALCULATING MACHINE-( kei' kj"lejting
mtszi:'n) - maszynka do liczenia.
CA/ U / LDRON (ko'ldren) - kocioł do gotowania.

CALIBRATE, to (ke'/ibrejt) kować, porownać działa.

cechować,

zna-

/ art/ .
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CALIBRATION ( kelibrej'szn)
określanie
włakiwości dział. / art/.
CALIBRE (k~lib3) - kaliber.
CALL, / to/ (ko'/) - wołanie, zew; wołąć,
telefonować.

- for the fire (-fo:' dze fai'J) - żądanie
ognia. / przez lotnika/ .
- signal (-si'gnel) - sygnał przywoławczy.
CALLING in / up/ (ko'ling in, ap) - pobór.
- order (-o:'rd3) - wezwanie poborowe.
- plug (-plag) - wtyczka telefoniczna.
CALM (ka:'m) - spokój.
CAMOUFLAGE / to/ (ke'muflaż) - masko·
wanie ; maskować.
CAMOUFLAGED POSITION (-J'pozyszn) - pozycja maskowana.
CAMP (ke'mp) - obóz.
- kettle (-ke' tl) - kocioł polowy.
CAMPAIGN (ke'mpejn) - wyprawa wojenna,
kampania.
CAMPAIGNER (ke'mpejn3) - weteran.
CAN (ke'n) - puszka, konewka.
CAN, to (ke'n) - móc, umieć.
CANADA (ke'nede)-Kanada.
CANAL (kene'l) - kanał. / sztuczny/.
CANCEL, to (kd'nrel)-przekreślić, unieważnić.
CANDIDATE FOR COMMISSION
(k.e'ndidejt fo' komi's;.n)-lcandydat oficerski.
CANDLE (ke'ndl)-świeca.
CANISTER (ke'nist3)-puszka, kartacz,
CANNON (ke'nm)-działo, armata.
- thunder (-tsa'nd3)-huk armatni.
CANTEEN (kenti:'n)-kantyna
CANVAS (ke'nwes)-°płómo źaglowe, plandeka.
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CAP ( ke'p) - czapka, furażerka.
CAPABLE (kej'pebl) -zdolny, zdatny.
CAPACITY (kepe'siti) - uzdolnienie, zdatność,
pojemność.

CAPITAL-SHIP (ke'pitl szyp) - główny okręt
wojenny.
·
CAPITATION RATE (kepitej'szn re'jt) stawka ryczałtowa.
CAPITULATION (kepiczj11lej'12:n) - kapitulacia.
CAPSIZE, to (kepsaj'z) - wywróćic do góry
dnem.
CAPSTAN (ke'psten) kołowrotek, winda.
CAPTAIN ( ke' ptn )-kapitan, rotmiszttz.
CAPTIVATE, to (ke'ptiwejt)-ująć, zakuć.
CAPTIVE BALLOON (ke'ptiw belu:'n) balon na uwięzi.
CAPTIVITY (kepti'witi)-niewola.
CAPTURE / to/ (kep'c.ZJ)-zdobycz; zdobyć.
CAR (ka:'r) - wóz, samochód.
CARBON PAPER (kar'bon pej'p3) - kalka
maszynowa.
CARBURBTTOR (ka:bere't3) - karburator.
CARD-BOARD (ka:'rd bo:'rd) - tehura.
CARDAN (ka:rden) - kardan. /rnot./.
CARDAN-SHAFT (-sza'ft)-wał kardanowy.
CARE (ke:'1) - opieka, troska.
-, TAKE-(tejk-) - uwaiać ! (uważaj!)
CARELESS (ke:'r/es) - nieuważny, nieostrożny.
CARGO (ka:'rgou) - ładuntk /okrętowy/.
CARGO STEAMER (-sti:'m3) - okr~t towarowy.
CARPENTER (ka:'pent3) - cieśla, stolarz.
a9

CARRIAGE (ke'riJż) - wóz, wagon.
- horse (-ho'rs) - koń pociągowy.
CARRIER (kt"ri3) - karier, tankietka.
-, bren-(bre'n-) karier z kulomiotami.
- pigeon (-pi'dżen) - gołąb pocztowy.
CARRY, to (ke'ry) - nieść.
CARRY ON, to (-on) - prowadzić dalej,
kontynuować.

CART (ka:rt) - wóz, furgon.
nabój, ładunek,
CARTRIDGE (ka:'tridt) kartacz.
- , błank-(b/e'nk-) - ślepy nabój.
- bele (-bełt) - pas z nabojami / K.M./.
- carrier (-ke'ri3) - ładownica.
- case (-ke'js) - łuska pocisku.
--.. ejector (-idże'kt3) wyrzutnik łusek.
CARTWRIGHT -(ka:trajt) kołodziej.
CASE (ke'js) - futerał, skrzynia.
CASK (ka'sk) - beczka.
CASTING (ka'sting) - odlew.
CASUALTIES (ke'żueltis)-straty / np. w lu·
dziach/.
CASUALTY LIST (ke'żuelti /ist)-lista strat.
CASUS BELLI - przyczyna /powód/ wojny.
CATALOGUE (ke'telog)-katalog, spis.
CATAPULT (ka'tepalt) - miotacz, katapulta.
CATCH !to/ (ke'cz) - połów, chwyt; zła·
pać, chwytać.

CATCHING (ke'czing) - zaraźliwy.
CATERPILLAR (ke'tepi/3) gąsienica.
- .drive (-dra'jw) - na~d gąsienicowy.
CAUCASUS (ko'kew)-Kaukaz.
CAULK, to (ko:'k) - uszczelniać.
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CAUSE, /to/ (ke:'z) spowodać.

przyczyna, powód;

CAUSTIC (ko'stik) - żrący.
CAUTION (k.o:'szn) - ostrożność, ostrzeżenie.
CAVALRY (ke'welry) - kawaleria.
- charge (-cza:'rd~)~zarża kawaleryjska.
CAVE (k.e'jw) jaskinia, pieczara.
CAVERN (k.e'wern) - grota, jaskinia.
C. BATTERY (.ri be'teri) - 3. dywizjon.
C. COMPANY-(.ri k.a'mpeni)-3. kompania.
CEILING (.ri'/ing)-pułap, sufit.
CELL (se'L) - cela, komórka.
CELLS (se'/s) - areszt.
CELLAR (.re'/3) - piwnica.
CEMENT (seme'nt) - cement.
CENSOR (se'ns3) - cenzor.
CENSURE (se'nsz3) - cenzura.
CENTRE (se'nt3)-centtum, (punkt zbiorczy).
- , dead-(de'd-) - martwy punkt.
•
- of defence (-ow dife'ns) - centrum
obrony.
- of gravity (-ow gre'witi)
punkt
/środek/ ciężkości.

CEREALS (si'rie/z) - zboża.
CERTIFICATE (se:ti'fik.et) -

świadectwo,

zaświadczenie.

- of leave (-ow łi:'w)-karta urlopowa.
CERVIX (se:'rwiks) - kark.
CHA IN {<zej'n) --łańcuch.
- link (-li'nk) - ogniwo łańcucha.
- of hiłls (-0111 hi'ls) - łańcuch górski.
CHAIR (c~e:'3) - krzesło.
CHAMBER (c~ej'mb3) - izba.
CHANCE (cza:'ns)-traf, przypadek, szansa.
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CHANGE / to/ (czej'ndż) -

pieniądze/; zmienić, odmienić.

zmiana / drobne

- the gears, to (--dze gi:'ers) - zmieniać
biegi / w samoch/ł
- the course, to (--dze ·k.o:'s)
zmienić
kurs.
- of position (-ow pozyszn)
zmiana
pozycji.
- of weather (-ow ue'dz3)-zmiana pogody.
CHANNEL (cze'nel) - kanał, przewód, tryb
/załatwienia/.

CHARACTER (k.e'rekt3) - charakter, cecha.
CHARGE, , to/ (cza:'rdż) - ładunek, zlecenie;
ładować /broń /, poruczyć, oskarżyć.

-, full-(ful-) - pełny ładunek / art/ .
-. half-(ha:'/-) półpełny ładunek.
-, low-(lou-) słaby ładunek. / art/ .
- partial-(pa:'rszi-) częściowy ładunek. / art/.
- , reduced-(redju'sd-)
zmniejszony
ładunek. / art/ .
CHARGE WITH FIXEO BAYONETS
(-uidz fi'ksd bej'enets)-atak na bagnety.
CHART (cza'rt)-mapa / morska/, plan, szkic.
CHASE /to/ (czej's) - polowanie; polować,
ścigać.

CHASER (czej's3) - samolot myśliwski.
- wing (-uin'g) - eskadra myśliwców.
CHASSIS ( ·ze's1) - podwozie,
CHECK to (cze'k.) - przeszkoda, zahamowanie ; powstrzymać, sprawdzić,
CHECKING OF NEGLECT AND MISUSE
(cze'king ow negle'kt end misju:z) - badanie
zaniedbań i nadużyć.

CHECKING OF PROOF (-ow pr":'w)
korekta.

CHEESE (czi:'t ) - ser.
CHEMICAL (k.e'nuk.l) chemiczny.
- bomb (-bom') - bomba gazowa.
-

(-14o'r) -

war

wojna chemiczna.

CHESSBOARD-LIKE (cze'sbo:'rJ.tajk) -

w

formie szachownicy.
CHEST (cze'st) - skrzynia, klatka piersiowa.
CHIEF (czi:'f)-główny, szef.
- command (- k.oma:'nd) - naczelne dowództwo
CHIMNEY ( czi'mni) - komin.
CHIN STRAP (czi'n strep) pasek podbródkowy.

CHINA (czaj'ne} - Chiny.
CHISEL (czi'd)-dłóto.
CHOKE, to (czott'k.) - /u/dławić, dusić.
CHOKING GASES (czou'k.ing ge'zys) - gazy
duszące.

CHOPPER (czo'p3)~ielciera, tasak.
CHRONOMETER (krono'mit3) - czasomierz.
CHUM (cza'm)-kolega, współlokator.
CIPHER, / to/ (saj'f J) szyfra, liczba ;
szyfrować.
(se:'tkl)-koło, krą_g.

'

CIRCLE

CIRCUIT (se:'ikit) - obieg /prądu /, obwód.
- breaker (-bre'jk3) - przerywacz prądu.
CIRCUMFERENCE (se:ka'mferens) obwód, obj~tość.
CIVIL SERVICE (sy'wil se''wis) - służba
państwowa / adrninistt./ .

•

CLAIM / to/ (klej'm) -

iądanie, roszczenie;

domagać się, rościć, utrzymywać, że„.

CLAIMS COMMISSION (klej'ms komi's{n)
- komisja roszczeniowa / reklamacyjna/ .
- procedure (-prosi'dt.3) - procedura roszczeniowa.
CLASH OF ARMS (kle's{ 0111 a:'ms) szczęk broni.
CLASSIFICATION (klesifikej'szn) - klasyfikacja, podział.
CLAY (kle'i) - glina.
CLEAN / to/ (kli:'n) - czysty; czyscić.
CLEANING RAG (kli:'ning reg) - gałgan
do czyszczenia.
-.- rod (-rod)-pręt do czyszczenia karabina.
CLEAR AWAY, to (kli:'3 eilej) - usunąć,
uprzątnąć.

CLEAR THE BA'ITLEFIELD, to (-die
be'tlefi:ld) - ustąpić z pola wałki.
- sky (-skaj) - czyste niebo.
CLEARNESS ( kli:'rnes )-czystość, widoczność.
CLEARING FIRE (kli:'ring fa'j3) - ogień
uprzątający.

CLEAVE, to (kii:'111) - łupać, rozszczepiać.
CLEFT (cle'ft) - rozpadlina, pęknięcie.
CLERICAL WORK (kle'rikel ue'rk) - praca
biurowa.
CLERK (kla:'•k) - pisarz, kancelista.
CLIFF (kli'fl - skała.
CLIMATE (ki4j'met) - klimat.
CLIMB, to (klaj'm) - wspinać si~.
- , rate of-(re'jt 0111-) - szybkość wzlotu
/ sami./.
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CLIMBING-CAPACITY ( k.laj' ming kepe'sit i)
zdolność wzlotu.

-

/saml./ .

speed indicator (-spi:'d i'ndikejt3)
szybkościomierz wzlotu.

CIJNCH, to (kli'ncz) - nitować.
CLINOMETER (klajno'mit3) - poziomnica.
CLOAK (klou'k.) - płaszcz.
CLOCK-CODE (klok.-k.ou'd) - sposób zegarowy w obserwacji. / art/ .

CLOCK-WORK (k.lo'k.uerk.) -

mechanizm zegarowy.
- - fuse ( - - f ju'z:)-zapłon zegarowy.
CLOG, / to / (klo'g) - knebel, zawada; ~tać.
CLOSE (k.lou'z) - blizko, zamknięry, szczelny.
ścisły
- confinement (-kenfaj'nment) areszt.
- fight (.:-faj't) - wałka wręcz.
- range tank (-rej'ndt te'nk) - tanl o
bliskim zasięgu,
- - weapon (- - ue'pen) - broń o bliskim zasięgu.
- target (- ta:'rget) - cel bliski własnych
linii. /art/.
- touch (-t.t'c.i:) - bliski kontakt.
CLOSING (klou'smg) - zapora.
CLOTH (k/o'tr) - sukno, materiał, ubiór.

CLOTHING DEPOT (k.lo'tsing de'pou) składnica umundurowania.

CLOUD (klau'd) - chmura, wyziewy gazowe.
- of dust (-ow da'st) - chmura kurzu.
CLUTCH (kla'cz) - sprągło. / mot/.
-

in, to (-in) -

włączyć bieg. / mot/.
pedał sprz~gła.

CLUTCH LEVER (-li'w3) /mot/.

.,

- rod (-rod) - przekładnia. / mot./ .
COAL (ko1l'i) - węgiel.
COAST (kou'st) - brzeg morski.
- / al/ defence (-Ji/e'ns) - obrona wybrzeża. /nadbrzeżna/.

COASTAL ARTILLERY (ko1u'tel a:ti'/eri) artyleria nadbrzeżna.
COASTING TRADE (kotu'ting tre'jd)
żegluga przybrzeżna.

COCK (ko'k) - języczek spustowy. / cyngiel/.
COCKING LEVER (ko'king li'v3) - rączka
zamkowa. 1K.M., K.b. / .
·
CODE (kou'd) - klucz szyfrowy, kodeks.
- name (-ne' jm )-pseudonim.
- of signals (--ow si'gnels) - książka
sygnałów.

/ mar./ .

COGGED-WHEEL (ko'gd-ui:/)-koło ;ąbate.
COIL (koj'/) - szpula, zwój.
COINCIDENCE (koui'nsydens) - zbieg okoliczności.

COLO (koul'd) - chłód, zimno, prmi~bienie.
COLLAPSE / to/ (kole'ps) - załamanie si~;
załamać się.

COLLAPSIBLE BOAT (kole'-psibl bo'ut}
łódź składana.

COLLAR (ko'/3) - kołnierz, obroża.
COLLECT, to (kole'kt) - zbierać /się/, gromadzić /się ·, inkasować.
COLLECTING STATION (kole'kting stej's~n)
- miejsce zbiórki.
COLLEGE (ko'leJż) - szkoła.
COLLISION (koli'żn) - zderzenie.
COLONEL (ke:'nel) - pułkownik.
COLOUR (ka'/3) - kolor, barwa.
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COLOURS (ka'/er.s)-sztandar, flaga.
COLUMN (ko'lem) - kolumna. / wojsk/ .
COMB (kou'm) - grzebień.
COMBAT (ko'mbet) - potyczka, walka.
COMBATANT (ka'mbetenl) - walczący, towarzysz broni.
COMBINATION (kombinej'szn) kombinaqa, związek. chem/.
COMBINE, to (kombaj'n)-jednoczyć, kojarzyć.
COMBINED OPERATION (kombaj'nd
operej'sw) współdziałania bojowe. /róż
nych broni/ .
COMBUSTIBLE (komba'stibl) - palny, materiał opatowy.
- bottle (-bo'tl) - butelka .zapalająca. / p.
czołgowa.

COMBUSTION ( komba'szan )-spalenie, pożar
- gases (-ge'rys) - gazy spalinowe.
- motor (-mou't3) - silnik spalinowy.
COME, to (ka'm) - przyjść, nadejść.
- to standstill (-tu ste'ndstil) - utknłĆ,
zatrzymać się.

- to rest (-tu re'st) - przejść w spoc-.:ynek.
COMFORT, /to/
(ka'm/Jt)-wygoda; pokrzepić.

COMFORTS (ka'mf3ts) -dary dla żołnierzy.
COMMAND / to/ (koma:'nd) - rozkaz, dowództwo ; rozkazywać, dowodzić.
- , bomber-(bo'mJ-) - dowództwo samolotów bombowych.
- depot (-de'pou) kompania ozdrowienców.
- fighter-(fa' j13-)-dowództwo samolotów
bojowych.

-

post

(-pou'st) -

stanowisko

COMMANDER (k.oma:'nder) -

in charge (-in cza:'rdt.) -

dowódcy.
dowódca.
dowódca w

służbie.

in chief (-in et.i:'/) - głównodowodzący.
of guard (--ow ga:'1d) - dowódca warty.
COMMANDER'S FLAG (-s fle'g) - flaga
dowódcy.
COMMANDOS (k.oma:'ndes) - oddziały specjalne do kombinowanych akcyj wypadowych.
/lotn.-morskich/ .
COMMENT (ko'ment) - komentarz.
COMMISSARIAT
OFFICER
(k.omise'rjet
o'fis3) - intendent.
COMMISSION / to/ (k.omi'st.n) - patent oficer~ki, polecenie, komisja ;
/ z-, po-/lecić,
mianować oficerem.
COMMODITIES (k.omo'ditit.) - zaopatrzenie.
COMMON (ko'men)
zwykły, wspólny,
pospolity.
COMMOTION (komo'ust.n) poruszenie,
rozruch.
COMMUNICATION (komjunikej'st.n)
wiadomość, komunikacja, łączność.
-system (- si'stem) - sieć wywiadowcza.
- trench (-tre'nct.) - rów łączący. / komunikacyjny / .
COMMUNIQUE (k.omju'nike) - komunikat.
wojenny .
COMPACINESS (k.omptlk.tner) - spoistość,
-

Restość.

COMPANION IN ARMS
a:rmr)-towarzysz broni.
COMPANY (ka'mpeny) 48

(kompe'nj.m in
kompania, spółka.

COMPARISON (kompe'ri{n) - porównanie.
COMPASS (ka'mpes) - kompas, busola, obręb.
COMPASSES (ka'mpesis) - cyrkiel.
COMPENSATION (kompensej'szn) od·
szlcodowanie, powetowanie.
- OFFICER (- o'fis3) - oficer dla odszkodowań.

COMPETENT (ko'mpetent) - rzeczoznawca,
kompetentny.
COMPETITION (kompeti'szn) - współzawod·
nictwo.
COMPLAINT (komplejn't) - zażalenie, skar·
ga.
COMPLEMENT (ko'mplement) - komplet,
obsada.
COMPLETE, to (kompli:'t) - uzupełniać, dokończyć.

COMPLIMENT (ko'mpliment) - okazanie
czci. komplement.
COMPOSE, to (kompou'z) - składać, tworzyć.
- a rePOrt (e repo•t) - układać raport.
COMPOSITION (kompezi'szn) - kompozycja,
skład.

COMPRESSED AIR (kompre'sd e:'3) - spr~·
zone powietrze.
COMPRESSION (kompre'szn) - ciśnienie, zg~
s:zczen1e.
COMPRESSIVE STRENGTH (kompre'sJw
stre'nts) - odporność na ciśnienie.
COMPROMISE (ko'mpromajz) - kompromis,
układ.

COMPULSORY SERVICE (kompa'lseri se:'·
. wis) - przymusowa służba.
COMPUTING (compju'tinR) - obliczanie.

COMRADE IN ARMS (ko'mred in a:rms) towarzysz broni.

CONCEAL, to (kensi:'l) - ukryć, zataić.
CONCEALMENT (kensi:'lment) - ukrycie.
CONCENTRATE, to (ko'nsentrejt) - skupić
snop ognia J art. ,

skoncentrować.

CONCENTRATION (konsentrej'u:n) -

ze-

środkowanie, skupienie ognia, zbieżność snopu

/ arc.I
- camp (- ke'mp) -

obóz koncentracyjny.

CONCENTRATIONS (k.onsentrej'szns) - kolejne obezwładnienie /art./.

CONCENTRIC CHARGE (k.onse'ntrik cza:rdi:)
ładunek koncentryczny , art./

CONCERTINA WIRE (konsertina uah) drut kolczasty harmonijkowy.

CONCLUSION (konklu'i:n) -

wynik, wnio·

sek.
CONCRETE (ko'nkrit) - beton, betonowy.
CONDENSE, to (konde'ns) - z~~szczać.
CONDITION (kondi'szn) - położenie, kierunek.

CONDUCT /to/ (ko'ndakt) się; prowadzić, kierować.

prowadzenie

-, bad-(be'd-)-złe prowadzenie się.
CONE (kou'n)-stożek, szyszka:, konus.
-

of fire (-ow

fa'h) - snop ognia.

CONFIDENTIAL (konfide'nszl) -

tajny, po-

ufnv.

CONFLAGRATION (konflagrej'szn) -

po-

żoiza.

CONFLICT O:.o'nflikt) - spór, konflikt.
CONFUSION (konfju'i:n) - zamieszanie, nieład.

SO

CONGESTION

(kondi;e'u.czn) -

dzenie, zapchanie.
CONNECT, to (kone'kt) -

n.agroma·

łączyć, spajać.

CONNECTING FILES (kone'kting faj'ls) łlJcznicy, połączenie / mot./
CONNING BRIDGE (ko'ning br'iJt)-mostelc
kapitański / mar. I
- tower (-tau'3) - wieża kapitańska /ło
dzi podw./
CONQUER, to (kong'k3) - zwyci~iyć, pod.
bić.

CONSCRIPTION (konskri'pszn) cja, pobór do wojska.
CONSEQUENCE (ko'nsekuens) -

rekrutaskutek,

znaczenie

CONSIDER, to ( konsi'd 3) wzgląd.

rozważyć, mieć

CONSORT (ko'nsort) - okr~t lconwojujłC}',
towarzysz.
CONSTABLĘ (ko'nstejbl) policjant.
CONSTANT (ko'nstent) - trwały, stały. ·
CONSTITUENT PART (konsti'tjuent pa'rt)
- cz~ść składowa.
CONSTRUCTION (konstrak'szn) konstrukcja, budowa.
CONSUMPTION (konsa'mpszn) - wyniszczeni'" suchoty, lconsumcja.
CONTACT (ko'ntekt) - kontakt, stycmo$ć.
CONTAGION (kontej'Jżn)~rażenie, mór.
CONTAMINATION (konteminej'szn) - za.
trucie gazami, zaraza.
- of ground (-0111 grau'nJ) zatrucie
terenu.
CONTENTS (ko'ntents)-zawartość, treść.

CONTINOUS CURRENT (kenti'njues ka'·
rent) - prąd stały.
CONTRACTOR (ko'ntrekt3) - przedsiębior·
ca, dostawca.
CONTRIBUTE, to (kontri'bjut) - przyczynić
się.

CONTROL,

/ to/

(kontrou'l) -

kontrola,

wgląd; kontrolować.

CONTROLLED STORES (kontroul'd sto:'rs)
kontrolowane wyposażenie.
CONTUSION (kontju'żn) - kontuzja, stłu·
czerue.
CONVALESCE, to (konwele's) - wracać do
zdrowia.
CONVENIENT (konwi'njent) - dogodny.
CONVENTION (konwen'szn) - układ, kon·
wencJa.
CONVOY /to/ (ko'nwoj) - konwój, eskorta;
konwo1ować.

- attendant (--ete'ndent) - ,konwojent.
COOK / to/ (ku'k) - kucharz; gotować.
COCKER (ku:'k3) - kuchnia polowa.
COOKING GEARS (ku:'king gi'jes) -sprzęt
kuchenny.
.
COOLING (ku:'ling) - chłodzenie / mot./
- jack.et (-dże'kit) - chłodnica / mot./
COOPERATION (ko1lopere'jsz.n) - współ·
praca.
- of services (--ow se'rwisyz.) - współpraca
połfczonych broru.
CO-ORDINATES (kou'ordinejts) współ
rzędne / matem./ .
COPPER (ko'p3) - miedź.
COPPERSMITH (ko'pesmits) - kotlarz.

COPY (ko'pi) - kopja, odbitka, odpis.
CORO (ko'rd) - sznur, powróz.
CORDON (ko'rdn) - kordon, łańcuch straży.
CORK-SCREW (ko'rkskru:) - korkociąg.
CORN / to/ (ko'rn) - ziarno, zboże; peklować.

CORNED BEEF (ko'rnd bi:'/) - konserwa
z mięsa wołowego.
CORNER ( ko'•n 3) - kraniec, narożnik.
CORPORAL (ko'perel) - kapral.
CORPS (ko'r) korpus /wojska/.
CORPSE (ko:rps) - trup.
CORRECTION FOR NON-RIGIDITY OF
TRAJECTORY (kore'kszn fo') nonridż.i'diti
ow tredtekteri) - poprawka kąta położenia
/ art,/ ,
CORRECTOR (kore'kt3)
- regulator, prostownik art./.
CORROSIVE (korou'siw)
zard*'iały,
zżarty.

CORRUGATED IRON (ko'regejttd a'jern) blacha falista.
COST OF WAR (ko'st ow uo'r) - koszty
wojny.
COTTAGE (ko'tidt) - chata.
COTTON (ko'tn) - bawełna, wata.
COUGH / to/ (ko'/) - kaszel; kaszleć.
COUNT OUT, to (k.au'nt aut) - od1czać.
COUNTER (kaun't1) - licznik.
COUNTERATTACK (kaun't3ete'k) - kontratak
- battery (-be'teri) . - zwalczanie artylerii.
COUNTER MEASURE (-me'tJ) - środek
zaradczy.
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- nune (ma/n) - kontrmina, podkop.
- order (-o'rd3) - rozkaz przeciwny.
- preparation (-prepere'jsz.n) - zapobieganie, ogień zapobiegawczy / art./ .
- thrust (-ura'st)-przedwnatarcie.
• - weight (-llej't) - przeciwwaga.
COUNTRY (ka'ntri) - kraj, wieś.
- road (-ro' lld)-<łroga wiejska.
COUPLING (ka'pling)-sprzęgło /mot./.
COURAGE (ka'ridż)-odwaga, męstwo.
COURSE (ko:rs) - kurs, tryb, jezdnia.'
COURT MARTIAL (ko:'rt
ma'rsz.l) -sąd
wojenny.
- of honour (-ow o'n3) - sąd honorowy.
COVER / to / (ka'w3) - pokr}·wa, pokrowiec;
pokryć, osłonić.

- of clouds (-ow klau'ds) - zasłona
z chmur.
- t~oops (-tru:'ps) --:. straż tylna.
COWARD (kau'erd) - tchórz.
COWARDLY (kau'erdli) - tchórzliwie.
CRACK, /to/ (kre'k)-łoskot, wystrzał; pękać,
trzeszczeć.

CRADLE (krej'dl) - łożysko arm, /art./.
CRAIT (kra'ft) - rzemiosło, umiejętno~ć.
CRAFTSMAN (kra'ftsmen) - majster, rzemieślnilc.

CRANE (krej'n) - kran, źóraw.
CRANIUM (krej'niem) - czaszka.
CRANK (kre'nk) - korba / mot./.
- handle (he'ndl) - uchwyt korby /mot./.
- shaft (-sz.a'ft) - wał korbowy /mot./.

- starter (-sta'rt J) korba rozruchowa
/ mot./ .
CRASH, / to/ (kre'sz) - zgruchowanie, łomot;
roztrzaskać, ~kac.

CRATER (krej'te•) - lej bombowy.
CREEP (kri:'p) - pełzać.
CREST (kre'st) - grzebień górski, zasłona.
- a.ngle (-e'ngl) - kąt przerzutu / art./ .
- dearance (-kli:'rens)-moiność strzelania.
CREW (krn:') - załoga.
CRIPPLE / to/ (kri'pl) - kaleka; okaleczyć.
CRISIS (kraj'zir) - kryzys, punkt zwrotny.
CRITICISM (kri'tisJtm) - krytyka, ocena.
CROSS ,'to/ (kro's) - krzyi; skrzyżować,
przebyć, przeprawić si~.

- bold (-bould) - rygiel poprzeczny.
- country (-ktt'ntri) - naprzełaj.
CROSSING (kro'sing) - skrzyżowanie dróg.
CROWBAR (krou'ba•)-<łrą._g żelazny.
CROWD lto/ (krau'd)-tłum, natłok; ttoczyć
się, skupiać.

CROW•S NEST (krou's nesl) - bocianie gnia·
zdo /mar./.
CRUISER ( kru:'ZJ )-krążownik.
CRUSH / to/ (kra'sz) - starcie, zgniecenie;
zdeptać, zgnębić.

C. TROOP (si tru:'p) - 3. bateria.
CUDGEL (ka'dtel)-pałka.
CUFF (ka'f) - wyłogi {munduru).
CULMINATION (kalminej'stn)
punlct
szczytowy.
CUNNING (k.r'ning) - chytrość, spryt.
CUPOLA (kju'pole) - wieża pancerna.
.5S

CURRENT OF AIR (ktt'rent 0111 e:'J) -

prąd

powietrza.

CURTAIL / to/ (ke•tej'I) krócić.

skrócenie; przy-

CURVE (k.e'r111) ....!. zakrł=t, krzywizna.
CUSHION (ku'szn) - poduszka.
CUT / to/ (ka't)-cięcie, krój, przekop; ciąć,
rąbać, krajać.

- off the supplies,
odciąć dowozy.

to

(-of du sep/d'js)

CUTHBERT (ka'tsbert) - markierant.
CUTTER (k.a't1) - kut.er.
CYCLIST (saj'k.lirt) - rowerzysta.
CYLINDER (ri'lindJ)--ątlinder / mot. /.
D

DAGGER (de'gJ) - sztylet.
DAILY ( dej'li) - dziennik, codzienny.
uniform (-juni'form) - mundur roboczy.

output (-au'tput) - wydajność dzienna.
report (-repo'•t) - raport dzienny.
wage (-uej'cli.) - płaca dzienna.
DALE (dej'l)--dolinka.
DAM (de'm) - tama, grobla.
DAMAGE / to/ (de'medi.) - strata, szkoda;
-

uszkodzić, zepsuć.

DAMP (cle'mp) - wilgoć, wilgotny.
DAMPED (de'mpid) - stłumiony.
DAMPER (da'mp?)-tłumik / mot./ .
DANGER (cle' jncli.1 )-niebezpieczeństwo.
DANGEROUS ZONE (Jej'nc/żem tou'n)
strefa niebezpieczeństwa.

DARE 'to/ (de:•) - ośmielić si~.
DARK (da:'•k) - ciemność, zmrok, ciemny.
DARKEN, to (da:'•kn) - zaciemniać, zaćmić.
DASH TO PIECES, to (de'sz tu pi'syz)strzaskać na kawałki.
DATUM LEVEL (dej'tem le'wel) - pła
szczyzna zerowa /str./ .
- point (-poj'nt) - cel pomocniczy / art./.
DA WN (do:'n) - brzask, świt.
DAY (de'j) - dzień, doba.
- book (-buk) - dzienna książka ewidencyjna, dziennik.
DAY•S MARCH (dej's ma:rcz) - marsz całodzienny.

DEAD (de'd) - umarły, martwy.
- ended siding (-endid safding) - ślepy
tor.
DEAF (de'f) - głuchy.
DEATH (de'ts) - śmierć, zgon.
- in action (-in e'kszn) - śmierć na polu
chwały.

DEBRIS (de'bri) - gruzy.
DECAMP, to (deke'mp)-zwijać obóz.
DECEIVE, to (disi:'w) - oszukać, okpić.
DECELERATOR (di1selerejt3) - opóźniacz.
DECEMBER (dise'mb3) - grudzień.
DECIDE, to (disaj'd) - postanowić, decydować.
DECIMAL (de'siml) - dzies~tny.
DECIPHER, to (disaj'fJ) - odcyfrować, odszyfrować.

DECISION (dysyż.n) - decyzja, postanowienie.
DECK, / to/ (de'k) - pokład /okr~tu/ ; pokryć.
DECLARATION OF WAR (deklerefszn ow
110'') - wypowiedzenie wojny.
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DECLINATION (dek.linej'szn) zboczenie.
DECLUTCH, to (dikla'cz.)

odchylenie,
wyłącz)'ć

/spm;.gło/.

DECOMPOSITION (dikompoz.y'sz.n) - rozbiór, rozwiązame, analiza.
DECONTAMINATION (dikcmtaminej'sz.n) dezynfekcja, odtrucie.
DECREE (dik.ri:') - dekret.
DEED (di:'d) - czyn, postępek.
DEEP (di:'p) - głębia, głęboki.
DEEPEN, to (di:pn) - zgłębić, pogłębiać
DEFEAT / to/ (defi:'t) - porażka, kl~ka;
pokonać, zniweczyć.

DEFECT, (dife'k.t) - defekt, wada.
DEFENCE (dife'ns) - obrona.
-, coastal-(k.ou'stel) - obrona nadbrzeina.
DEFENCELESS (dife'nsles) - bezbronn}''.
DEFEND, to (dife'nd) - bronić.
DEFENDER (dife'nd3) - obrońca.
DEFICIENCY (defi'st.ensy) - niedobór, wadliwość.

DEFLEXION (difle'k.sz.n) - odchylenie. /art/.
DEGAS, to (dige's) - odtruć.
DEGRADATION (degredej'sz.n) - degradacja, poniżenie.
DEGREE (digri:') - szczebel, ranga.
- 's by-(baj digri:'s) - stopniowo.
DELA Y / to/ (dilej') - zwłoka ; zwlekać.
DELAYING ACTION (dilej'ing e'k.sz.n) manewr opóźniający / tkt. '.
DELIMIT, to (dili'mit) - odgraniczać.
DELIVER, to (deli'1113) - dostarczyć, wydać.
DELIVERY ( deli'111eri)-dostawa, oswobodzenie.
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DEMAND /to/ (dima:'nd) - żądanie, zapotrzebowanie ; wymagać.
DEMOLISH, to (demo'lisd - zburzyć.
DEMURRAGE (dimdridi.) - opłata za postój
okrętu.

r

DENSE (Uns) - gęsty.
DENSITY OF FIRE (de'nsity ow fa'iJ) g~stość ognia.
DEPARTURE (dipa:'cz3) - odjazd, punkt
wy1śc1a.

DEPI,OYMENT (diploj'ment) rozwijanie
/frontu/, zajmowanie stanowisk. /art/.
DEPOSE to (dipou'z) - złożyć /karabin/, zeznawać.

DEPOT (de'pou) - skład, składnica, kadra.
- battalion (-bete'ljen) - batalion kadrowy.
DEPRESSION (dipre'szn) - zagłębienie te·
renowe.
DEPTH, (de'pu) - głębokość, gł~ina.
- charge (-cza:'rdż) - pocisk po.dwodny.
- of water (-ow uo't3) - głębokość wody.
DEPUTY (de'pjuti) - zastępca, wysłannik.
DERAILMENT (direj'lment) - wykolejenie.
DESCENT (dise'nt) - pochyłość, zejście, wyl~dowanie, napad.
DESCRIPTION (deskri'pszn)-opis, określenie.
DESERT /to / (de'zert) - pustynia; porzucić,
zdezerterować.

- Western-(ue'stern-) Zachodnia Pustynia.
DESERTER (dize'rt3) - dezerter, zbieg.
DESERTION (dize'rszn) - dezercja.
DESINFECTANTS (deńnfek.'tents) - środki
dezynfekcyjne.

DESK (de' sk) - biurko, pulpit.
DESPATCH / to/ (dispe'ct) - meldunek, wy·
syłka, depesza ; odprawić, wysłać.

rider (-ra/d3) - goniec motocyklowy.
DESTINATION (destinej'n.n) - cel, prze·
-

znaczerue.

DESTROY, to (distroj') - zburzyć, zgładzić.
DESTROYER (distro'iJ) - kontrtorpedowie.::.
DESTRUCTION (distrd'ksi.n) - zburzenie,
ruina.

DESTRUCTIVE (distra'ktiw) -

burząf.Y,, ni·

szczący.

DETACH, to (dite'ct)
odłączyć.

-

odkomenderować,

oddział woj.
ska, odłączenie.
DETAIL, / to/ (di'tejl)--szcugół; wyszczególnić.
DETECT, to (Jite'kt) - / wy·, od-/lcryć.
DETECTOR (dite'kt;)-wykrywacz, odkrywca.

DETACHMENT (dite'ci.ment) -

DETERMINATION OF DISTANCE
(diteminej'stn 0111 di'stens) - określenie odlei;(łości.

DETONATION (detonej'stn) -

wybuch, de-

tonacja.

DETRAINING STATION (ditrej'ning
. ste'jstn) - stacja wyładowania.
DEVASTATE, to (de'111estejt) - spustoszy.:,
zniszczyć

DEVELOP, to (Jiwe'lep) łać. / fotoRr./.

rozwinąć, wywo·

DEVICE (diwaj's) - środek, przyrząd.
DEW (diu') - rosa.
DIAGONAL (daje'gonel) - przek~tnia; prze·
kątny.
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DIAGRAM (daj' egrem )-wykres.
DIAMETER (Jaje'mit3) - średnica. /koła/.
DICKEY (di'ki) - bagażnik /samo<li/.
DIE, to (daj') - wnrzeć, zdychać.
DIFFER, to (di'/3) - różnić się.
DIFFERENCE (di'fmns) różnica.
DIFFICULT (di'fikelt) - trudny.
DIFFUSE, to (difju:'z) - rozsiewać, rozprysldwać.

DIG, to (di'g) - kopać (ziemię).
DIGGER (di'g3) - kopacz /Australczyk/.
OIG TRENCHES, to (di'g tre'nczes) - kopać
rowy strzeleckie.
DIMENSION (dime'nszn) - wymiar, rozmiar.
DIRECT, to (Jire'kt)-kierować, zarządzać.
- hit (-hit) - trafny strzał.
DIRECTING GUN (dire'kting gan) - działo kierunkowe. art . .
DIRECTION (dire'kszn) - kierunek, zlecenie,
instrukcja.
DIRECTIVE AERIAL (dire'ktiw e?riel) - antena kierunkowa.
DIRECTORS (dire'kters) ką.tomierz.
OIRT (de'rt) - błoto, brud.
DISABLE, to (disej'bl) - zagwoździć /działo/
unie~zkodliwić. .
DISAPPEAR (disepi:'1) - zniknąć.
OISARM, to (disa:'•m) - rozbroić.
OISARMAMENT (disa:'•mement) - rozbrojenie.
DISASTER (dii.a'st3) - kl~ska, nieszcz~ście.
DISCHARGE /to1 (discza:'rdt) - uwolnienie,
wvładowanie ; odciażyć, wystrzelić.
DISCIPLINE (di'siplin) - dyscyplina, karność.
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•

DISCIPLINARY FAULT (di'sip/intri fo:lt) przekroczenie dyscyplinarne.
- punishment (-pa'niszmtnt) - kara dyscyplinarna,
DISEASE (dizi:'z) - choroba.
DISH (d1'sz) - półmisek, danie.
DISK (di'sk) - tarcza, krążek.
DISLOCATION (dislokej'szn)
dyslokacja,
nieład.

DISMANTLING (dismen'tling) o~ołoccnie.

DISMISS, / to/ (dismi's)

-

rozbiórka

odprawa;

od-

prawić.

DISMOUNT, to (dismau'nt) zsiadać / z
koni.a
OISOBEDIENCE (disobi'djtns) - nieposłu
,zeństwo.

DISORDER, / to/ (diso:'d1) - niepor~dek,
nieład ; zmieszać, zaburzyć.
DISPATCH - patrz DESPATCH.
DISPEI ., to ( dispe'l) - rozproszyć.
DISPENSARY ( A;ą,e'nseri) - apteka.
DISPERSION AREA (dispe:'szn bie) - pole
ro1prysku. /art./.
DISPOSAL, at - {et dispou'z/) - do dyspo·
zvcii
DISPOSITION (dispozy'szn) - nastrój, uspo•obien1e.
DJSSOLUTION (disolju'szn) - roztwór, ro:..
kład .

DISTANCE, / to / (Ji'stem) - przestrzeń, Jyst~n' ;
wvorzedzić.
DISTINCTION (Jisti'nkszn) - odznaczenie,
wyróżnienie.
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DISTINCTIVE MARKS (disti'nktiw ma:'rks)
- znaki szczególne.
DISTRESS SIGNAL (distre's si'gntl) - sygnał niebezpieczeństwa.
.
DISTRIBUTION (distribju'szn) podział,
rozwini~cie, / ognia wszerz, . / art/ .
- station (-ste'jszn) - punkt rozdzielczy
DISTRICT (di'strila) - okr~g, obwód.
DISTURB, to (diste:'rb) - przeszkadzać, niepokoić.

DITCH (di'cz) - rów, kanał.
DIVE, to (ddj'w) - nurkować.
DIVER (daj'rv3) - nurek.
DIVERGENCE (diwe:'rJżens) rozstrzał,
rozbieżność, odchylenie.
DIVERSION (diwe:'rn.n) - dywersja.
DIVI~E SERVICE IN CAMP (diwaj'n
se''wis in kt'mp)-nabożeństwo polowe.
DIVISION (diwi'fo) - dywizja.
- into degrees (-in'tu digri:'s) - podział
na stopnie.
DO, to (du) - czynić, robić.
DOCKYARO (do'k:jard) - stocznia.
DOG /to/ (do'g) - pies; śledzić.
- fight (do'gfajt) - zaciekła walka.
DORMITORY (do:'miteri) - izba noclegowa.
DOT / to/ (dot')-kropka, punkt; kropkować.
DOUBLE / to/ (da'bl)-podwójny; podwajac.
- line (-la'jn)-linia dwutorowa.
- march (-ma:'rcz) - krok ~zturmowy.
DOWN A PLANE, to (da'un e plt'jn) - ustrzelić samolot.
DOWN RIVER (da'un ry'w3) - z prądem
rzeki.
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DOWNWARDS (da'unuo:ds) - wdół.
DRAFT (dra:ft) - szlcic, asygnata.
DRAFTS (dra:'fts) - oddział zapasow>"
DRAFTSMAN (dra:'ftsmen) - rysownik, kreślarz.

DRAGON (dre'gen) - ciągnik, traktor. / mot/ .
DRAIN, to (drej'n) - osuszyć, odwodnić.
DRAW, to ( dro:') - rysować, ciągnąć.
DRAWERS (dro:'ers) - kalesony.
DRESS, /to/ (dre's) - ubiór sulcnia; ubierać.
-wounds, to (-uu'nds) - opatrywać rany.
DRESSING (dre'sing) - opatrunek.
- materiał (-meti:'riel) - materiał opatrunlcowy.
DRIFT, / to/ (dri'ft) ~d, zboczenie /artJ
unosić /siłą/, płynąć zprądem.

DRILL / to / (dri'l) czyć, świdrować.

świder,

musztra; cwi-

- cartridge (-ka:'tridt) - nabój cwiczebny.
- grenade (-grenej'd) - granat cwiczebny.
- ground (-grd'und) - plac ćwiczebny.
DRILLING (dri'ling)-wicrcenie, tresura.
DRINK, /to/ (dri'nk) - napój ; pić.
DRINKING WATER (dri'nking uo't1) woda do picia.
DRIVE / to/ (dratw) - rozmach, atalc; kierować / mot/ . ~dzić, gnać,
ORNE 'BACK, to (-be'k) - odeprzeć, prze~dzić.

DRIVER MECHANIC (draj'wJ meke'nik) kierowca-mechanik.
DRIVING BAND (draj'wing be'nd) ·- pierścień wiodący / pocisku/.
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(-bełt) - pas na~dowy
/ mot./.
- stud (-11.uJ) - muszka celownicza ./art/.
DROP / to/ (dro'p) - kropla; opuścić, zrzucić.
- bombs, to (-bo'ms) - zrzucać bomby.
DROOP (dru:'p) - k~t zgięcia podłużnej osi
lufy. / art./.
DROWN, to (drau'n) - /u /-tonąć, / uf-toDRIVING BELT

pić si~.

DRUM (dra'm) -

magazine

bęben,

(-megezi'n)

bębenkowy.

-

magazynek

• DRUMMER (dra'm1) - dobosz.
DRUMSTICK (dra'mstik) pałeczka do
bębna.

DRUG, /toi (drag)
kotyzować.

-

narkotyk, lek ; nar-

DRY (draj') - suchy, wysuszony, wyschnięty.
DUD SHELL (da'd szel) - niewybuch. /art./.
DUGOUT (da'gaut) - okop, schron.
DUMP (da'mp) - polowy sJcład / amunicji /.
DUN, to (da'n) - przyciemniać /reflektor/.
DUNE (dj11'n) - wydma piasczysta.
DUNG (da'ng) - nawóz, gnój.
DUPLICATE (dju'pliket) - duplikat, kopja.
DUPLICATING MACHINE (dju'pliketing
mefzi:'n) -

powielacz.

DURABILITY (djurebi'liti) - trwałość.
DURABLE (dju'rebl) - trwały.
DURATION (dju'rejszn) - przeci~ czasu,
trwanie.

DUST (da'1t) - proch, kurz, pył.
DUSTBIN (dtt'stbin) - skrzynia na śmiecie.
6,

OUTY (dju'll) - obowi;µek, powinność. /woj·
skowa/.
- , on-(on dju'ti) - w służbie.
DYNAMITE( (da/nemajt} - dynamit.
DYNAMO (dafnemou) - dynamo, prłdnica.

E.
EAGERNESS FOR COMBAT (i:'gernes fo:'
kom'bet) - Żidza walki.
EAR (i:'J) - ucho, muszla telefon.
EARLY (e;r/y) - wczesny, rychły; wcześnie.
EARTH /to/ (e:'rts) - ziemia; uziemić.
- drill (-dril) - świder ziemny.
- works (-ue'rks) - roboty ziemne.
EASE (i:'z) - wygoda łatwość.
- , stand at-(ste'nd et-) - spocznij!
EAST (i:'st) - Wschód / geogr./.
EAT, to (i:'t} - jeść.
E-BOAT (i.bo'ut) - ścigacz / mar./.
ECHELON (e'szelon) - eszelon, oddz. wojska,
rzut / d-twa, wojska/ .
ECONOMICAL (ikono'mikl) - oszcądny.
EDGE (e'dż) - krawędź, kant.
EDIBLE (e'dibl) - jadalny.
EDUCATION (edjukej'sw) - kształcenie.
EFFECT (efe'kt) - skutek, rezultat.
EFFECTIVE (efe'ktiw)-skuteczny.
EFFICIENCY (efi'szensy) - wydajność, zdol·
n ość.

EFFORT (e'/ert)-wysiłek.
EGG-HAND-GRENADE (e'g he'nd grene'jd)
- jajowy granat r~y.
EJECTOR TUBE (idże'ktJ , tju:b)-gniauło
wyrzumika / K.M./.

•

ELASTICITY ( ilesti'siti)-ciągliwość, giętkość.
ELECTRIC FAN (ile'ktrik /en)-wiattak elek·
tryczny.
- toreb (-to:'rcz)-lampka elektryczna.
ELECTRICIAN (ile'k.triszen )-elektromechanik.
ELEVATION (elewej'szn )-podniesienie, wznie.
sienie / teren/ .
ELEVATOR (e'lewejt3)-dźwigacz, winda.
ELONGATION (ilonge'jszn)-wydłużenie.
EMBARCATION (imba:'kejszn)-wsiadanie na
okręt.

EMBLEM (e'mblem)-godło, symbol.
EMBRASURE (imbre' jż3 )-otwór strzelnicy.
EMERGENCY ( ime:'rdżensy)-nagła potrzeba,
stan wyjątkowy.
- store~ (-sto:'rs)-:ielazny zapas.
EM ERY (e' meri)-szmergiel
- doth (-k./o'ts)-papier szmerglowy.
EMPLOY, (to/ (imp/oj')-zajęcie; zatrudnić.
EMPTY, /to <e'mpti)-próżny, pusty; wypróżnić.
- a shell, to (~ su'l)-rozbroić pocisk.
ENABLE, to (enej'bl)-umożliwić.
ENCAMP, to (mke'mp)-rozbić obóz.
ENCIPHER, to (ensaj'/J)-zaszyfrować.
ENCIRCLE, to (inse'rk.l)--otoczyć, okrążyć.
ENCOUNTER, 'to ' (inkau'nt3)-potyczka, spotkanie ; walczyć, spotkać.
END, /to i (e'nd)-koniec, zakończenie; zakoń·
czyć.
(inde'jndterd)-narażony,
niebezpieczeństwo.

ENDANGERED

na.

ENDEA VOUR, /toi (ende'w3)-staranie, zabie·
ganie ; starać się, usiłować.
END URAN CE ( indju'rens}-wytrzymaM:.
f.7

ENDURE, to (indju'3)-znieść, wytrzymać.
ENEMY (e'nemi)-nieprzyjaciel, wróg.
ENERGY (e'netJ,i:i)-energia, sprfżystość.
ENFEEBLE, to ( infi:'bl)-osłabić.
ENFORCE, to (in/o''r)-wzmocnić, wymusić.
ENGAGEMENT (engej'dtment) - potyczka,
utarczka.
- of targets (-ow łd:'tgetr) -zwalczanie celów. / art./ .
ENGINE (e'nd,i:in)-maszyna, parowóz, motor.
- fitter (-fit3)-monter.
ENGINEER (endtini:'3)-iniynier, saper.
ENGLISHMAN (i' ngliszmen )-Anglik.
ENLARGE ( inla:'rJt)-poszerzać, powitkszać.
ENLIST, to (en/i'.rt)-zaci~gnąć ~ir / do wojska/ .
ENLISTMENT (enli'stment) - werbunek, zaciąg do wojska.
ENSIGN (e'nsajn) - podchorąży, chorągiew,
znam•t·
ENTER, to (e'nt3}-wejść, wkroczyć .
- by force, to (-baj fo:''.r)-wtargnąć.
EN11TI..E, to (entaj'tl)-upoważnić.
ENTRANCE (e'ntrens)-wejście, wstfp.
ENTRENCH, to (entre'ncz)-okopać sif!.
ENVELOP, to (inwe'lep)-zawinąć, owinąć.
ENVELOPE (e'nweloup)-powłoka balonu, koperta.
EQUATOR (ekuej't3)-równik.
EQUIPMENT (ekui'pment) -ekwipunek, wyposażenie.

- table (-tej'b/)-tabela należności / materj./.
ERASER (irej'z3)-guma do wycierania.
ERECTION (ire'kszn) - zmontowanie, zbudowanie.

ERROR (e'r1)-błąd, pomyłlc.a.
ERRONEOUSLY (erou'niesli) - mylnie, fał
nywie.
ECCAPE, /to/ (iskej'p)-ucieczb, ujście; um·
kn,ć.

ESCORT, /to/ (e'sko:'rt)~korta, konwój; kon·
wojować.

-

with prisoners (-ui'J:{ pri':{ener:{)-eskorta

wi~źniów.

ESPIONAGE ( e'spioneJt)-szpiegostwo.
ESTABLISH CONTACT, to (este'blisz ko'n.
tekt )-ustalić kontakt.
ESTABLISHMENT (este'bliu.ment) - etat,
ustanowienie
ESTIMATE, / to/ (e'stime j/ t)-ocena ; oceniać,
szacować.

EUROPA (jr/rep) - Europa.
EVACUATION (iwekjuej's:{n)-ewakuacja.
EVE (i:w)-wigilia, przeddzień.
EVIDENCE (e'widens)-dowód, oczywistosc.
F.XACT (igze'kt)-dokładny, ścisły.
EXAMINATION (egzeminej'szn) - śleditwo,
egzamin.
EXAMINING POST (eg:{e'mining po'ust) posterunek wartowniczy.
EXCESS (ekre's)-nadmiar, przekroczenie.
EXCHANGE, to (eksczej'ndt) - /wy·, za-/
miana; / wy·, za-/mienić.
EXECUTION ( eksekju's:{n) - egzekucja, wykonanie.
EXEMPT FROM MILITARY SERVICE (eg·

ze'mpt from mi'literi se:rwis)-wolny od
by wojsk.

służ

EXERCISE (e'k.>3saj:{)-musztra, ćwiczenie.
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EXHALATION (ekselej'szn)-wyziew.
EXHA USTION (igzo:'szczen )-wyczerpanie.
EXIT (e'ks_yt)-wyjście.
EXPANSION (ikspan'szn}-rozwój, ekspanzja.
EXPEDITE, to ( e'kspedajt)-przyspieszyć.
EXPEDITION (ekspedi'stn) - ekspedycja, wy·
prawa.
EXPENSE STORES (ikspe'ns .rto:'rs)-materia·
ły zużywalne /surowce i półfabr. dla warszt.'
EXPENSES (ikspe'nsyz)-wydatki, koszty.
EXPERIENCE (ekspi:'riens) - doświadczenie,
przygoda.
EXPERIMENT (ikspe'riment) - eksperyment,
próba.
EXPERIMENTAL PLANE
(iksperime'ntel
plej'n)-samolot ćwiczebny.
EXPERT (ekspe:'rt)-rzeczoznawca, fachowiec.
EXPIRATOR (ek.rpajrej'I J )-wydmuchiwacz.
EXPLAIN, to (eksplej'n) - /wy/-tłumaczyć,
objaśnić.

EXPLODE, to (iksplou'd)-eksplodować, wybuchać.

EXPLORE, to (iksp/0:3)-/wy/-badać.
EXPLOSIVE BOMB (eksplou'siw bom)-bom·
ba wybuchowa.
- cotton (-ko'tn)-hawełna strzelnicza.
- power (-pa'u1)-siła wybuchu.
-

substance (-s.łbstens)-materiał /środek/

wybuchowy.
EX-SERVICE MAN (eks-se:'rwismen )-wysłu
żony żołnierz.

EXTERMINATE, to (ekste:'rminejt)-wytępić,
zgładzić.
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EXTINGUISH, to (eksti'nguisz)-ugasić /po·
żar/, zmazać.

EXTINGUISHER (eksti'nguisu )-gaśnica.
EXTRA DRILL (e'kstre dri'l)-ćwiczenia karne
- pay (-pe' j)--dodatelc do iołdu.
EYE (aj')-<>ko.
EYES FRONT! (aj's frant)-baczność !
- left ! (aj's le'ft)-w lewo patrz!
- right! (aj's ra'jt)-w prawo patrz!
EYE-SHIELDS (aj'-szi:'lds)-okulary ochronne.
F
FABRIC (fe'brik)-fabryka, wyrób.
FACILITATE, to (fesi'litejt)-ułatwić.
FACT (fe'kt)-f:ikt, zdarzenie.
FACTORY (fe'kteri)-fabryka.
FAILURE (fej'liJ)-błąd, usterka, defelct.
FAIR-COPY (fe:'r.ko'pi)-aystopis.
- wear (-ue:'3)-należyte używanie.
FALL, /ro' (fo:'l)-upadek; upaść.
- bacie, to (-bek)--cofać si~, ustąpić.
- upon, to (-epo'n)-napaść.
FALSE ALARM (fo:'ls ela:'rm)
fałszywy
alarm.
fałszywy
- information (-infomej'szn)
meldunek.
FAN (fe'n)-wentylator / mot/ .
FARE (fe:'3)-wikt, zapłata za przejazd.
FARRIER (fe' ri3 )-łcowal.
FASTEN, to (/a:'sn)-przymocować.
FATIGUE, !toi {feti:'g)-zm~czenie; zm~ć.
FEBRUARY (fe'brueri)-luty.
FEED, !toi (fi:'d)-karmienie, pasza; lcarmić,
iywić.
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FEEL, /to

(/i:'/)-dotknięcie,

czucie ;

dotykać,

odczuwać.

- the pulse, to (-d{e pa'/s)-badać puls.
FELT (fe'lt)-filc.
FEMALE SCREW (fi'mejl skru:')-mutra śru
by, nakrrtka.
- tank (-te'nk)-tankietka.
FEN (ft'n)-bagno.
FENCE (ft'ns)-płot.
FENCTNG (fe'nsing )-szermierka.
FERRO·CONCRETE (fe'ro-kon'krit) - żelazobeton.
FERRY (fe'ri)-prom, przewóz.
FEVER (/i: 1111)-gorączka, febra.
FIELD (fi:'/d)-pole bitwy.
- ambulance (-e'mbjulens) -lazaret polowy.
- glasses (-g/a:'.ryz)-lometa polowa.
- gun (-gan)--działo polowe.
- marshal (-1114:'rsz/)-marszałek polny.
- officer (-o'fis1)-oficer sztabowy.
- post (-pou'st)-poczta polowa.
- service accounting (-se:'rwif tkau'nting)rachunkowość polowa.
- service regulations (- -regjultj's~ns) regulamin polowy.
FIGHT, / to.' (faj't)-walka ; walczyć.
FIGHTER SQUADRON (faj'tJ slcuo'dren) eskadra myśliwska / sam..
FIGHTING CHART (faj'ting c~a:rt) - plan
bateryjny •art./.
- unit (-ju:nit)-jedno&tka bojowa.
- vehicle (-wi'hilc/)-pojazd bojowy.
- zone c-~ou'n)-strefa walki.
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FILE, /to I (f aj'l)-pilnik ; piłować.
FILL, to (fi/)-napełnić.
FILTER (fi'ltJ)-filtr.
- -box (-bo'ks)-puszka filtracyjna, pochła
niacz / gaz./.
FINO, to (faj'nd)-znałeźć.
FINISH, to (fi'nisz)-wylcończenie; /u·, wy·/ ·
kończyć.

FIRE, / to/ (fa'j3)-ogień,; strzelać.
- control (-kontrou'l)-kierowanie ogniem.
-, converging-(konwe:'rdżing-)-ogień kon
centryczny /zbieżny/ .
- covering-(ka'wring-) - ognie wsparcia
/ torujący z osłaniającym '.
-, cross-(kro's-) - ogień krzyżowy.
-, defensive-(dife'nsi111-) - ogień zaporowy
-, destructive-(distra'ktiw-) - ogień niszczący.

- discipline (-Ji'siplin) - przebieg / wykonanie/ strzelania.
- extinguisher (-eksti'nRuisu) - gaśnica.
- for effect (-for efe'kt)-ogień skuteczny.
-, group-(gru:'p-) - ogień grupowy.
-, harassing-(he'resing-) - ogień wzbraniający.

-, predicted-(predi'ktid-) - ogień przygotowany / art./ .
- proof (-pru:'f)-ogniotrwały.
FIRING, CONTINUOUS-(k~ti'njues faj'·
ring )-nieprzerwany ogień str./.
FIRING VOLLEYS (faj'ring wo'liz) -salwy
oJl;niowe.
FIT IN, to (fit i'n)-dopasować.
FITTER (fi' t 3)-ślusarz, mechanik samoch.

FIITINGS (fi'tings )-przynależności, przybory
/art., kb./.
FIXATION (/ik:u/s{n)-określanie /położenU./
FIXED (fi' k:sd)-wtalony.
- quarters (-k:uo:'te's)--kwatera stała.
FLAG (f/e'g)-flaga, bandera.
- -ship (-sty'p)-okręt admiralski.
FLAME, / to/ (f/ej'm)-płomień; zapłonąć.
- thrower (-tsrou'3)-miotacz płomieni.
FLANK,/to/ (f/e'nk)-skrzydło; oskr~dlić /tkt/
FLANKING FIRE (fle' nking f d'i1 T - ogień
flankowy.
FLARE, / to/ (f/e'3)-sygnał świetlny; zabłysnąć.
FLASH SPOITING (fle'st spo'ting)-pomiary
wzrokowe - odbłyskowe.
- spotting group (- - gru:p)-pluton pomiarowy / wzrokowy/.
FLAT (fle't )-płaski, płaszczyzna.
FLEE, to (f/i:')-uciekać.
FLEET (fli:'t) - flota.
- base (-bej'z)-baza floty.
FLEETING OPPORTUNITY T ARGETS
(fli:' ting oportju' niti ta:rgets)--cele przelotne
/przemijaj~ce. art./.
FLIGHT (flaj't)-lot, ucieczka.
FLIT-PUMP (fli't pa'mp)-flitownica.
FLOAT, / to/ (f/ou't)-tratwa; płynąć.
, - gauge (-gej'dt)-pływak / mot„ samo!./ .
FLOATING DOCI< (flou'ting dok:)--<łok pływający.

FLOOD (fla'd) - Powódź.
FLOUR {f/au'1)-mąka.
FLUID (f/u'id)-płyn, płynny.
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FLY, to (f/aj')-latać, fruwać, uciekać.
- wheel (-ui:'l)-koło roz~dowe /mot./.
FLYER (f/aj'J)-lotnik.
FLYING BOAT (flaj'ing bou't) - hydroplan,
łodź powietrzna.
- boat cargo ca.rrying (- ka:'rgou kt'riing)łódź powietrzna przew. towary.
FODDER (fo'dJ)-pasza.
FOG, /to/ (fo'g) - mgła; zaćmić.
FOLDING BOAT (fou'lding bou't) - łódL
składana.

FOLLOW, to (fo'lou) - następować, stosować
s~ do„.
FOOD (fu:'d)-poiywienie, pokarm.
- refuse (-rtfju:z)-odpadki żywności.
- supply (-seplaj')-zaopatrzenie żywnościowe.
FOOT, FEET (fu't, fi:'t)-noga, stopa, nogi,
stopy.
FOOTNOTE (-nou't) - odsyłacz, odnośnik,
uwaga.
- path (-pa:'ts)-ścieżka.
- print (-pri'nt)-ślad, odcisk stopy.
FORAGE (fo'redO-furaż.
FORCE, /to/ (fo:'rs)-siła, zmuszać.
FORCES (fo:'rsyz)-siły zbrojne.
FOREFIELD (fo:'fi:ld)-przedpole.
FOREHEAD (fo'red)=-czoło.
FORESIGHT (fo:' sajt)-celownik, przewidywanie.

FOREST (fo'rest)-las.
FORFEIT OF PAY (fo:fit of pt'j) -

utrata

żołdu.
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FORGE, / to/ (/o:'•d.t)-kuźnia ; kuć, podrobić.
FORGER (fo:'rd.t3)-kowal, fałszm / dokum./.
FORK (fo;'•k)-widelec, widły.
FORM (fo:'•m)-formularz, arkusz, ksz~łt.
FORMATION (formej'sz.n) -formacja, więk·
sza jednostka.
FORT (fo:•t)-fort
FORTIFICATION (fotifike j'.n n )-umocnienie
fortyfikacje.
FORTRESS (fo:'trer)-forteca, twierdza.
FORWARD OBSERVATION .(fo:'ue•d obm·
wej'stn )-wysunięta obserwacja,
- speed (-.rpi:d)-bieg przedni / mot./ .
FOSSE {fo.r)-fosa, rów.
FOUNTAIN PEN (fau'nttn pen) - wieczne
pióro.
FOUR CYCLE ENGINE (/0:'3 saj'kl e'ndiin)
- motor czterotaktowy.
- wheel drive (-ui:'l draj'w) - na~d na
cztery koła.

FRACTURE (/rak'c{J)-ułamek, złamanie.
FRAGMENT (fre'gment)-odłamelc / pocisku/ .
FRAME (fre'jm)-rama, szkielet.
FRANCE, FIGHTING-(fra:n.r, faj'ting-)
Francja Walcząca.
FRANCTIREUR (/re'nktir3)-partyzant.
FREIGHT (frej't)-ładunek, fracht.
FRIDAY (/raj'di)-piątelc.
FRONT {fra'nt)-front, czoło, przód.
FRONTIER (fro'ntj3)-granica.
- guard (-ga:'•d)-<>ehrona pograniczna.
FUEL (fju'e/)-rnateriał ~dny, opał.
- ship (-s.typ)-okręt zaopatrujący w opał.
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tank (-te'nk)-zbiornik benzynowy.
FULL (fuł)-pełny, komplet.
FUMES (fju:'ms)-wyziewy / gaz/ .
FUNDAMENT (/a'ndement)-fundament.
FUNNEL (/a'nł)-lejek, komin.
FURLOUGH (/e:'rlou)-urlop.
FURROW (fa'rou)-brózda, zmmzczka.
FUSE, to (fju:'z)-zapalnik; zespolić, sto~.
-, double action-(da'b/ e'kszn-) - pod.
wójny zapłon.
-. length (-le'ngts) - nastawienie zapalnika
/ czas/ .
- setting (-se'ting) - naregulowanie zapalnika.
- with dełay (-lli'ch dilej')-zapalruk ze
zwłoką.

-, direct action-(dire'kt e'k.szn-)-upalnik.
wtłoczeniowy.

-, graze-(grej'z-)-zapalnik
-, non-delay-(non-di/ej'-) zwłoki.

bezwładnikowy

zapalnik bez

-, percussion-(perka'szn-) - zapalnik uderzeniowy.
-, time-(taj'm-) - zapalnik czasowy /rozpryskowy/.
-, time and percussion-(taj'm end perk.a'szn-) - zapalnik o działaniu podwójnym.
FUSELAGE (fju:'zeledż) - tułów samochocl.,
~amol.

FUSILIER (fjuzili:'3)-strulu.
FUTURE (/ju'cz3)-przyszłość.
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G
GAIN, / to/ (gej'n)-korzyść; zyskać, zarobić.
- touch, to (-ttt'cz)-nawiązać połączenie.

/ tkt./.
GAITER (gej't3)-kamasz, getr.
GAP (ge'p)-Szpara, otwór.
GARMENT (ga:'rment)-odzież, ubiór.
GARRISON (ge'risn)-garnizon, załoga.
GAS ALARM (ge's e/a:'rm)-alarm gazowy.
- bomb (-bóm)-bomba gazowa.
- bomb thrower (- - tsrov.' J) - miotacz
bomb gazowych.
- fume (-fjv.:'m)-wyziew gazowy.
- mask (ma:'sk)-maska gazowa.
- offensive (-o/e'nsiw)-atak gazowy.
- shell (-szeł)-granat gazowy.
- ti~ht (-taj't)-gazoszaelny.
GASOLINE (gesoli:'n) - benzyna.
GATE-WAY (gej't v.e'j)-wjazd, wrota.
GATHER, to (gtt'dzJ)--zbierać, skupiać.
GAUGE, /to/ (gej'dt)-przyrząd mierniczy, szerokość toru ; mierzyć.
GAUZE (go'z:)-gaza opatrunkowa.
GEAR (gi:'3)-uprząź, sprzęgło, mechanizm.
- casing (-kefzing) - slcrzynka biegów
mot / .
GENERAL (dte'nerel) - generał; powszechny.
- service (-se'rwis) - wyposażenie ogólne,
obsługa ogól„ ogól. użytek.
- staff (-sta:'f)-sztab generalny.
- Staff Armoured Fii~hting Vehicles (- a:'rmed faj'ting wi'hikls) - wydział wozów
pancernych Sztabu Gener.
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- Staff Duties (- -dju'tis)-wydział organizacyjny Sztabu Gener.
- Staff Operation Branch (- -o~rej'szn
brd"nrz)-wydział operacyjny Sztabu Gener.
- Staff Plans (- - ple'ns)-wydział pia·
nowania Sztabu Gener.
- Staff Quartermaster's Branch (- kuo:'t3md"sters bra'ncz) - kwatermistrzowstwo
Sztabu Gener.
- Staff Training Branch (- - trej'ning
Bran'a)-wydział wyszkolenia Sztabu Gener.
GEOMETER (dżio'met3)-mierniczy.
GEORGE (dżo:'rdż) - lotnik, żołnierz /żrg./.
GET ASHORE, to (get eszo:'3)-/wy-/lądować
/ mar./.
- iii, to (-il')-zadiorować.
GIANT (dża'jent)-olbrzym, olbrzymi.
GIVE, to (gilV')-dać, udzielić.
- evidence, to (--e'widens) - zeznawać w
sądzie.

- way, to (-ue'j)-ustąpić, cofać sit.
GLASS (gla:'s)-szkło, szklanka.
- screen (-skri:'n)-szyba ochronna.
GLEN (g/e'n)-wąwóz.
GLIDER (glaj'd3) - ·ślizgowiec / sami./ .
GLIDING FLIGHT (glaj'ding flaj't) -

lot

śliz11;owy.

GLOBE (g/ou'b)-kula ziemska, klosz / do lampy/ .
GLOVE (gla'w)-rękawica.
GLUE, / to/ (glu:')-klej; kleić.
GO, to (gou)-iść, jechać.
GO ON! (-o'n)-naprzód !
GOGGLES (go'g/s)-okulary ochronne.
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GONDOLA (go'ndoule)-gondola
·/uopiq(
GONIOMETER (gounio'met3) kątomierz
/str./.
GOOD (gu'd)-dobry, odpowiedni.
GOODS (gu'dd-towary, rzeczy.
GOOSE-SfEP (gu's step)-lcrolc paradny.
GOVERN, to (ga'wern)-za~dzać, kierować.
GOVERNMENT (g4'werment) rzłd /państwai
administracja.
GRADE, /to/ (grej'd)-stopień! stopniować, lc:lasyfilcować.
GRANNY (gre'ni) - działo najcięższe /irg./.
GRASP,/to/ (gra:'sp)-chwyt; chwycić.
GRAVE (grej'iv)-grób ; poważny.
GRAVEL (gre'wel)-iwir.
GREASE {gri:'s)-smar, tłuszcz.
GREAT COAT (grej't kou't)-płaszcz.
GREEN (gri:'n)-zielony.
GRENADE PROJECTOR (grenej'd prodi:e'·
kt3)-miotacz granatów.
-, hand-{he'nd-) - granat ręczny.
-, smolc:e-(smou'k-) - granat dymny.
GRID (grid)-układ, siatka kilometrowa /art./.
-, permanent-(pe'rmanent-) - ulcład stały
/art./.
-, temporary-(te'mpereri-)-układ tymcza·
sowy /art./.
GRINDER (graj' ndJ )-szlifierz.
GRITS {~ri'u)-kasza, kaszka.
GROUND, /to/(grau'nd)-grunt, podstawa, dno
ugruntować, uziemić.

- ~trip (-strip)-płachta sygnałowa.
GROUP, /to/(gru:'p)-rzut, człon, zastęp, gru·
pa ; grupować.
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•

GROW HOT, to (gro'u hot) -

zagrzać si~

/mor./ .
-1'Wty, to (-ra'sti)-rdzewieć.
GUARD, to (ga:rd)-straż, pilnować.
- against, to (~gt'/j/nst)-strzec przed„.

-

bed

(~d)-prycza.

- dury (-dju'ti)-służba wartownicza.
- room (-ru:'m)-wartownia, odwach.
GUARDIAN (ga:rdien)--dozorca, opiekun.
- angel (-ej'ndtl)-spadochron /żrg./.
GUIDE, to (gaj'd)-przewodnik, prowadzić.
GULF of SUEZ (ga'lf of su'iz)-Zatoka Suez·
ka.
GUM, / to/ (gam)--guma; gumować.
GUN (ga'n)--działo, armata, strzelba.
- boat (-bou't)-kanonierka / mar./ .
- crew (-kru:')-obsługa działa.
- group (-gru:'p)-nut ogniowy.
- platform (-p/et'/orm)-stanowisko działa,
podłoże działowe.

„

- position officer (-po'zyszn o'fis1) - oficer ogniowy.
- powder (-pau'd J)-proch strzelniczy.
- tube (-tju:'b)-lufa armatnia.
GUNNER (ga'n3)-arrylerzysta.
GUNNERY (ga'neri) - zasady strzelania arty·
lerii, artylerioznawstwo.
- spom:r (-spo'tJ) - samolot artyleryjski
/ wywiadoway/ .
GUNTER (ga'nt3)-suwak rachunkowy.
GUT (ga't)-kiszka / sam. żrg. / .
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H
HAEMORRHAGE (he' moredt)-krwotok.
HAIL (hel/)-grad.
HALF (ha:'f)-połowa.
HALT, / to (ho:'lt)-postój; stanąć, stój!
HALTING PLACE (ho'lting p/ej's)-miejsce
zatrzymania si~ / postoju/ .
HAMMER, /to/(he'm3)-młotek; walić.
HAMMOCK (he'mek)-hamak.
HAND,/to/ (he'nd) - ręka, wskazówka zeg.; ·
wręczyć.

- -crank (-kre'nk)-korba ręczna.
- -cuffs (-kd'fs)-kajdanlci na ręce.
HANDLE, / to/(he'nd/)-uchwyt, rękojeść; manipulować, kierować.

- bar (-ba:'r)-lcierownica roweru.
HANG, to (be'ng)-wieszać.
HANGAR (he'nga:•)-hangar.
HARASS, to (hbes)-znękać, niepokoić / npla/ .
HARBOUR (ha:rb1)-przystań, port.
HARDEN, to (ha:'rdn)-hartować, st~żeć.
HARDSHIP (has'rdszyp)-znój, trud.
HARNESS, /to/(ha:'rnes) - uprząż ; zaprzęgać.
HASTEN, to (hej'stn)-spieszyć się, przyspieszać.

HAVE, to (he'w)-mieć, posiadać.
- plenty of, to (-plenti o'w) - mieć nadmiar. dostatek.
HAVEN (he;'wn)-przystań, port.
HAVERSACIC ( he'w3sek) - chlebak.
HAWKER (ho:k1)-sprzedawca, kolporter.
HAY (he'j) - siano.
HEAD (he'd)-głowa, nagłówek, tytuł.
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•
- -light (-/aj't)-reflektor /mot/.
- -phone (-/ou'n)--słuchawki.
- -quarters (-kuo:'te•s) - kwatera główna,
dowództwo.
- -wind (-ui'nd)-wiatr przeciwny.
HEADING (he'ding)-nagłówek, tytuł.
HEALTHY (he'ltsy)-zdrowy.
HEAP, /to/ (hi:'p) - kupa; gromadzić.
HEART (ha:'•t)--serce, rdzeń.
HEAT, /to/ (hi:'t) - upał; grzać, rozpalić.
HEATSTROKE (hi:'tstrouk.) - udar słoneczny.
HEAVY ARTILLERY (he'wy a:ti'/eri)-arty·
leria ci~żka.
- demand (-dima:'nd)-wi~ksze zapotrzebowanie.
HEIGHT (haj't)-wysokość.
- -finder (-/aj'nd3)-wysokościom.ierz.
HELM (hilm)--ster / mar./ .
HELMET SOLAR (sou'/3 hilmet)-hełm tropikalny.
-, steel-(sti:'l-) - hełm stalowy.
HELMSMEN (he'/immen)--sternik /mar./.
HELP, /to/ (he'lp)-pomoc; pomagać.
HELVE (he'lw)-trzonek, stylisko.
HERO of CATTLE (he'rd '1 ow ke'd)-stado
bydła.

HERMETICAL (he1 me' tikl)-hermetyczny.
HESITATION (hezitej'szn )-wahanie, niepewność.

HIDE, / to/ haj'd)--skóra niewyprawiona;
chować.

kryć,

HIDING PLACE (haj'ding p/ej's)-kryjówka.
HIGH EXPLOSIVE SHELL (haj eksplou'siw
sze/)-granat.

-

pressure (-pre'su)-wysokie cjjnienie.
tension (-te'nstn)-wysokie napircie / el./ .
triasou (-tri:'tn)-zdrada stanu.
HILL (hi/)-pagórek.
HIND AXLE (haj'nd e'ksl)-oś tylna / mot./.
HINDRANCE (hi'ndrens)-:-Przeszkoda.
HIRELING (htt'iJling)-żołdał, najemnik.
HIT, / to/ (hit)-uderunie; trafić.
-, direct-(dire'kt-) trafny strzał.
HOLD, / to/ (hou'l~)-chwyt, uj~cie; / pows·/·
trzymać.

HOLE, / to/ (hou'l)--dziura; dziurawić.
HOLLOW, / to l (ho'lou) - wąwóz, wydrłienie;
wydrłŻyĆ.

HOLSTER (hou'lst3 )-futerał pistoletowy.
HOME (hou'm)-<>jczyzna, dom.
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE (onni sua

ki mal i pauns)-,,hańba temu kto otym źle
Bryt./ .
HOOD (hu:'d)-lcaptur, maska samoch.
HOOK, / to/ (hu:'k)-hak \zahaczyć.
HOOTER (hu:'t3)-trąhka samoch., syrena.
HORIZON (heraj' tn )-horyzont, widnokrąg.
HORIZONTAL (horize'ntel)-poziomy.
- rudder (-ra'd3}>-ster poziomy /sarnl./.
myśli". /godło Imperium

HORSE

(ho:rs)-koń.

powu (-pau'3)-siła koni mech. /H.P./.
- shoe (-stu:')-po4kowa.
HOSPITAL (ho'spitl)-szpital.
- ship (-szyp)-olcr~t szpitalny.
- train (-trej'n)-poc:iu sanitarny.
-

HOSTAGE (ho'sted.t)-zakładnilc.
HOT WEATHER (hot' ue'dt3)-upał.
HOUR (au'3)-godzina.
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HOUSEWIFE (hau's-uaj'f)-przybory do szycia.

HOWIT'ZER (h1111'i1u) -

haubica, granatnik.

/ art./ .

HUM, / to/ (ham)-brz~e; brz~czyć /mot./
HtJNI?RED-WEIGHT (han'dred uej't)-cetnar.
HUNGER (ha'ng3)-głód.
HURRICANE (ha'rikejn) - orkan, nawałnica.
HURRY, in a-(in e ha'ri)-w pośpiechu.
HURT, / to/ (he:rt)-skaleczenie; skaleczyć,
boleć.

HURTFUL (he:'rtful)-szkodliwy, zgubny, bolesny,
HUT (hat)-chata, barak.
HUTMENT-obóz z prowizor. barakami.
HYDRAULIC BRAKE (hajdro'lik brej'k)-hamulec hydrauliczny.
HYDRO-AERODROME (haj'dro e:'rodroum)
-

port hydroplanowy.

HYDROGEN (haj'drodten) wodór.
HYDROPHONE (hajdrofou'n)-mikrofon pod.
wodny.
HYDRO-PLANE (haj-droplej'n) - hydroplan.
HYGIENIC CONDITIONS (h11jdti'nik kondi' rtns)-warunki sanitarne.
I.

ICEBREAKER (aj'sbrejk3) - łamacz lodów.
mar..
lOENTITY DISK (ajde'ntiti Ji'sk)-znak toisamości.

IDIOM (i' diem )-właściwość j~zykowa.
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IDLE (aj'dł)-bc:za:ynny, leniwy.
IGNITER (ignaj't3)-zapalnilc:.
IGNITION (igni'szn)-z.apłon, /za·/palerue si~.
/mot./.
ILLEGIBLE (ile'diibl)-nieaytelny.
ILLUMINATION (iluminej s.tn) -oświetlenie,
biasie.
IMPACT, /to/ (i'mpe'kt) - /z., u-/derzenie;
/z-, u-/derzyć/.
IMPASSABLE ( impa'sebl)-nieprzebyty.
IMPENETRABLE (impe'netrebl) - nieprzenikniony.
IMPERATIVE (impe'retiw)-konieczny, rozka·
zujący.

IMPERVIOUS (impe:'rwies )-nieprzepuszczalny
IMPLEMENTS (i'mp/ements)-narądzia, instrumenty.
IMPREGNATE, to (impre'gnejt)-nasyeić, im·
pregnować.

IMPROMPTU SHOOTS (impro'mtu s.tu:'ts)strzelanie dowolne /improwizowane/.
IMPROPER (impro'p3)-niewłaściwy, niepowo·
łany.

INACCESSIBLE ( inekse'syb/)-niedost~pny.
IN ACTION (ine'ks.tn )-bezczynność.
IN BOUNDS TO TROOPS (in bau'nds tu
tru:' ps )-wst~p dla wojskowych.
INCENDIARY BOMB (inse'ndieri bom} bomba zapalająca.
INCH (i'nct)-cal=2.54 cm.
- rule (-ru:'l)-calówka.
INCITE, to (insaft)-wzniecić, pobudzić.
.
INCLINATION (ink.linej's.tn) - slcłolUlość,
chęć.
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INCOMBUSTIBLE (inkombtlstibl) - niepalny,
ognia-odporny.
INCREASE, / to/ (inkri:'{)-wzrost, powi~ksze
szenie; zwiększać, przybywać.
INCREMENT (i'nkrement) -podwyżka (pła
cy) , przyrost.
INDEFATIGABLE (irulife'tigebl) - niezmordowany, nieznużony.
INDENT, / to/ (inde'nt)--zapottzebowanie, zamówienie ; zamawiać, zapotrzebować.
INDENTING PROCEDURE (inde'nting prosi:'dżJ )-technika zapotrzebowań.
INDEPENDENT (indepe'ndent) - niezależny
INDEX (i'ndeks)-indeks, skorowidz.
INDICATE, to (i'ndikejt)-wskazywać.
INDIRECT (indire'kt)-pośredni, uboczńy.
INDIVIDUAL (indiwt"djuel) - indywidualny,
pojedynczy.
INDUSTRY (in'dastri)-przemysł, pracowitość.
INFANTRY (i'nfentr7)-piechota.
INFECTION ( infe'ks{n) - zakażenie, infekcja.
INFECTIVE STAGE (infe'ktiw stej'Jt)-stan
zakaźny.

INFERIOR (infi:'ri3) - podwładny, pośledniejszv.
INFLAMABLE (inf/e'meb/)-zapalny.
INFLAMATION ( inflemei's{n )-zapalenie.
INFLICT UPON, to (infli'kt epo'n) - zadać
l stratv, cios/ .
INFORM, to (info:'rm)-zawiadomić.
INFORMATION (informej's{n) - zawi.tdomieme, in formacja.
INFRINGEMENT (infri'nJtement} -naruszenie / prawa / .

INlTIAL POSITION (ini'stl P<>ty'stn) zycja wyjściowa 'początkowa /.
INJURE, to (i'ndiJ) - obrazić,

zranić,

po-

usz.

lcodzić.

INJURY

(i'ndtcri)-<>brażenie

cielesne, krzywda,

zniewaga.

INLAND NAVIGATION (i'nland ncwigej'stn )-żegluga śródlądowa.
INLET. VALVE (i'nlet we'/111) wentyl
wpustowy /mot./.

INOCULATE, to (ino'kjulejt) - szczepić.
INOCULATION (inokju/ej'stn) -szczepienie.
INQUEST (i'nkuest)-śledztwo.
INQUIRY OFFICE (inkU<tj'ri o'fis)-biuro in·
formacyjne.

INSPECT, to (inspe'kt) -dozorować, przeglądać
INSTALLATION ( instelej'stn )-instalacja.
INSTANTLY (i'nstent/i)-natychmiast, w ob
mRnieniu.
INSTRUCTION (instra'kstn) - instrukcja,
nauka.
INSULATED WIRE (i'nsjulejtid 11aj'3)-drut
izolowany.

INSULATOR ( i'nsjute;t1 )-materiał izolacyjny.
INSURGENCE ( inse:'rJżens)-rewolta, powsta·
nie.

INTELLIGENCE (inte'licltens) -wywiad, inteligencja.
- centre (-se'nt~)--centrala wywiadowcza.
- łiaisons (-liej'tens)-kontalcty wywiadow·
ae.
- officer (-o'fis3)-oficer wywiadu.
- service (-1e'rwis) - wywiadowcza służba
defenzywna.
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INTENSE CURRENT (inte'ns ka'rent)-pttd
wysokiego napi~cia.
INTENSITY (mte'nsiti)-napi~cie, siła.
INTERCEPT, to (interse'pt) - odci{ć /drog~/.
przerwać, przychwycić.

INTERCEPTION FLIGHT (interse'p.ri.n fla'jt)
- lot zaporowy.
INTERFERE, to (inte'fi:'e)-wtr:łcać si~, przeszkadzać.

INTERFERENCE ( interfi:'rens )-przeszkadza.
nie, niszczenie sił żywych odkrytych.
INTERMENT ( inte:'rment)-pogrzebanie.
• INTERNAL COMBUSI'ION ENGINE (inte'rnel k.ombtlstcten e'ndżin) - motor spalinowy.
INTERNALLY ( mte'rnely)-wewnttrmie. ·
INTERPRET, to (inte:'rpret)-tłumaczyć, interpretować„

INTERPRETER (inte:'rpret3)-tłwnacz /mowy/
INTERRUPTION (intera' pstn )-przerwa.
INTRODUCE, to (introdju:'s) - wprowadzić,
zapoznać.

INYADE, to (in we'jd)-wtargn1ć, najechać.
INVALID (i'nwelid) - inwalida; nieważny.
INVASION (inwej'żn) - inwazja, najazd.
INVENTORY (i'nwenteri) - inwentarz, ltsi~ga
zapasów.
INVESI'IGATE, to (inwe'stigejt) - badać,
śledzić.

•I

INVESI'IGATIONS (in11:estigej'si.ns) -dochodzenia.
IN WRITING (in ra/ting)-pisemnie.
IRAN (aj'ren) - Iran /Persja/.
IRAQ (ird'k)-Iralc.

IRON, / to/ (a'jern)-żdazo; prasować.
IRON BAR (-ba:'r)-sztaba żelazna.
IRRIGATION (irigej'stn )-nawadnianie.
ISLAND (aj'lend)-wyspa.
ISLET (a/łet)-wysepka.
ISSUE, / to/ (i'stju) - wydawanie, wydawlci;
wydawać.

ISSUING STATION (i'stjuing stefstn)
punkt wydawczy.
ISTHMUS (i'smes)-międzymorze.
ITEM (aj'tem) - pozycja rachunk.; także,
/dtto/ .
·
ITEMS (aj'tems)-wiadomości potoczne / lokalne/ .

J.
JACKET (die'ket)-lrurtka, okładka.
JAG, / to/ (dże'g)-ka.rb, iglica; karbować.
JAM (dże'm)-konfitura, marmelada.
JANUARY (dże'njueri)-styc:zeń.
JAPAN (dżepe'n)-Japonia.
JERKIN (dże:'rkin)-kurtka, kaftan.
JERUSALEM (dżern'selem) -Jerozolima.
JOB, (dto'b)-praca, zadanie.
JOG, at-trot (et dżo'g trot) - stępa, żółwim
krokiem.
JOIN, to (dżoj'n)-/przy-/łączyć, graniczyć.
- the army, to (-Jti a:'rmi)-wstąpić do
wojslca.
JOINING (dtoj'ning)-połączenie.
JOINER (dżofn3)-stolarz.
JOINERY (dżoj'neri)-stolarstwo.
JOINT, / to/ (dżoj'nt)-kolanko, staw, foga ;
złtczony ; złączyć.
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JUDGE (ditldi)-sędzia.
JUDGEMENT (dttldżment) - wyrok, orzeczenie.
JUG (did'g)-dzban.
JULY (dtulaj')-lipiec.
JUMP, / to/ (did'mp)-podrzut, kąt podnutu
/ art./ ; skok; podrzucać, skakać.
JUMPING-OFF POSITION (dta'mping of'
pozy' szn )-pozycja szturmowa.
JUNCTION (dtd'nkszn)-punkt w~złowy, złą·
czenie.
JUNIOR (dtu:'ni3)-młodszy /rangą/.
JUNE (J:tu:'n)-czerwiec.
JURISDICTIONAL WATERS (diurisdi'ksz:ntl
uo'ttrs)-wody terytorialne.
JUST (dUst)-sprawiedliwy, słuszny; właśnie.
JUSTICE (dict'stis)-sprawiedliwość.

K.
KEEN (k1:'n)-gorliwy, rezolutny, bystry.
KEEP, / to/ (ki:'p)-piecza, przechowanie; / za-/
trzymać, prowadzić, utrzymywać.

- pace, to (- ptj's)-dotrzymać kroku.
- register (-re'd:tist3)-utrzymywać wykaz.
KEEPER (ki:'pj)-dozorca, straźnik.
KEROSENE (kt'rosin )-nafta.
KETTLE (kt't/)-kocioł, sagan.
KEY (ki:')-klucz.
- lines / of barrage/ (-laj'ns ow bt'rtdi)podstawowe Unie / zapory ruchomej / art./ .
- position (- pozy'sz.n) - pozycja kluczowa.
/ tkt./.
KICK, / to/ (kik)-kopnięcie; kopnąć.
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KILL, / to/ (ki/)-zabicie; zabić.
KILOMETRE HOUR (ki'lomi:tJ au'J)-kilometro godź.
KILT (ki'/t)-spodniczlca plisowana / szkocb./ .
KIN (ki'n)-krewni.
KING'S REGULATION (ki'ngs rt gjultj's2:n)
-regulamin służby wewnętrznej.
KIT (kit)-komplet narzędzi, ekwipunek osob.
-, cam~(kt'mp-) wyposażenie obozowe.
KITCHEN CAR (ki'c:{n ka:'r)-kuchnia poi.
KNAPSACK (ne'psek)-tornister, plecak.
KNEE (ni:')-kolano.
KNEEL, ro (ni:'L)-klęczeć.
KNEELING POSITION (ni:'/ing po2:y's2:n)pozycja klęcząca.
•
KNIFE (naj'f}-nói.
KNOCK, / to/ (no'k)-pukanie ; uderzyć, tłuc.
KNOT (no't)-węzeł, mila morska.
KNOW, to (nou')-wiedzieć, znać.

L.
LABOUR, / to/ (/ej'bJ)-praca; pracować.
LACE, / to/ (ltj's) - sznurowadło; sznurować.
LACHRYMATORY GAS (le'krime'tori ge's)gaz łzawiący.
LACK, to/ (/e'k)-brak, niedostatek; brakować
LACKING, is - (it le'king)-brakuje, niema.
LACQUER, / to/ (la'k1)-lakier; lakierować.
I ADDER (/e'd3)--<łrabina.
-, rope - (rou'p)-sznurowa drabina.
LAKE (lej'k)- · -zioro.
LAME (/ej'm)-1culawy.
LAMP (lt'mp)-lampa.
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LANCE, / to/ (la:'nr) -

dzida, lanca;

ukłuć,

rozciłć.

LAND, / to/ (/e'nd)-pole, ziemia ; 1ądować.
- borne (-bo:'rn)-dowiezione drogł łtdową
/ wojska/.
- force (-/o:'rs)-siły lądowe.
- mine (-ma/n)--mina lądowa.
LANDING FORCES (le'nding fo:'rsyi:) - desant /wojska lądujące/.
•
LANOS (le'nds)-pola / gwintów lufy/.
LANTERN (le' ntern )-latarnia.
LAPEL {lepe'l)-naszywka, klapa / mun./.
LAST BlIT ONE (la'st bat uan)~rzedostatni
LASTING EFFECT (la'rting efe'4'.t)-skutek
trwały

LATE IGNITION (lej't igni'r{n) - zapłon
opóźniony 'popał .
LATHE, / to/ (/e'jd~)-tokarnia ;toczyć.
LATITUDE (le'titjud)-szerokość geogr.
LATRINE (le-tri:'n)-łatryna, ust~p.
- bucket (-ba'ket)-kubeł latrynowy,
LAUNCH AN ATTACK, to (la:'nc~ eon ete'k)
- rozpocząć atak.
LAUNDRY (lo:'ndry)-pralnia.
LAW (lo:')-prawo, ustawa.
LAY, / to/ (lej') - wkład, położenie ; kłaść,
położyć.

LAY DOWN ARMS, to (-dau'n a:'rms) złożyć broń.

LAY CLAIM to.„, to (- klej'm tu) - rościć
prawo / pretensje/ do„.
LA YING FOR ELEVATION (lej'ing fo'r e/e111ej'szn )-nadawanie podniesienia. /art./.
- for line (-fo:' /aj'n)-nadawanie kierunku
f3

LEAD (led)-ołów.
LEAD, to {/i:'d)-prowadzić, kierować, dowodzić
LEADER (li:d3)-dowódc.a, wódz, kierownik.
LEAF (/i:'f)-liść, karta książki/.
LEAGUE OF NATIONS (li:'g ow nej'szns)Liga Narodów.
LEAKAGE (/i:'kdt)-przecielcanie.
LEANING (łi:'ning)-oparcie, skłonność.
LEATHER (/e'dz3)-skóra / wyprawiona/ .
- bełt (-be'lt)-pas ~kórzany.
, pas.
- strap (-stre,p) -rzem1en,
- water bottle (-uo't3 bo'tl) - worek skórzany na wodę.
LEAVE, / to/ (Li:'w)-urlop, pozwolenie; opuścić
LECTURE (Le'kcz3}-wykład, odczyt.
LEFT (left)-lewy, -a, na lewo.
LEG (/e'g)-noga.
LEGGINGS (/e'gings)-sztylpy.
LEGEND (le'dtend)-objaśnienie, legenda.
LENGTH (/e'ngts)-długość.
LENGTHEN, to (/e'ngtsn)-przedłużyć.
LENS (/e'11z)-soczewka.
LESSEN, to (/e'm)-uszczuplić, zmniejszyć.
LESSON (/e'sn)-lekcja, nagana.
LET, to (/e't)-pozwolić, /do-/puścić, wynajiĆ·
LET OFF, to (le't of)-wystrzelić.
LETTER (/e't3)-list, litera, czcionka.
LETTING AGREEMENT (/e'ting egri:'ment)
-umowa najmu.
LEVEL (/e'we/)-poziom, płaszczyzna.
LEVELLING (/e'we/ing)-niwelacja.
LEVER (/i'w3)--diwignia, lewar.
LIABILITY (lajebi'/ity) odpowiedzialność,

.

zobowiązanie.
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LIAISON (lie/<en)-łączność, stosunek.
- officer (-o'fis3)-oficer łącznikowy.
- service (-se'rwis)-służba łącznikowa.
LIBERTY (/i'berti)-wolność, swoboda.
LICENCE (laj'sens)-prawo jazdy / mot./ .
LIE, / to/ (/aj')-kłamstwo; kłamać.
LIEUTENANT (/efte'nent)-porucmik.
LIFE (laj'f)-iycie.
- bełt (- be'/t)-pas ratunkowy.
- line (-laj'n)-lina ratunkowa.
LIFT (li'ft)-winda, wyciąg.
-, to give a-(gi'w e li'ft)-podwieźć.
LIGHT, / to/ (/aj't)-światło; świecić; lekki.
- -house (- hau's)-latarnia morska.
- up, to (-ap )-oświetlić.
LIGJ:łTNING (łaj'tning)-błyskawica.
- conductor (-konda'kt3)-piorunochron.
LIMIT (/i'mit)-granica, kres.
LINE, / ro/ (/aj'n)-linia, tor kolejowy, kieru·
nek ; szeregować wyrównać w lini~.
- factor (- fe' kt; )-współczynnik zamiany
/art./.
- of departure (laj'n ow dipa:'rcz;)-linia
rzutu. / art./.
- of posts (-ow pou'sts)-łańcuch straży.
- of resistance (-ow rezy'stens)-linia oporu
- of sight (- - saj't) - linia położenia
/ art./.
- the streets, to (-Jze stri:'ts)-formować
szpaler / szereg./ .
LINEN (/i'nen)-bielizna.
LINK, / to/ (li'nk)-ogniwo; spoić, skojarzyć.
LIQUID (/i'kuid)-płyn, płynny.
LIST (/i'st)-lista, spis, listwa,
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LISTENER-IN (li' sneT i'n)-radio-słuchacz.
LISTEN, to (/i'sn)-słuchać, przysłuchiwać si~.
LISTENING APPARATUS (/i'sning t~rtj'tts)-aparat podsłuchowy.
LOAD, / to/ (lou'd)-ei~, ładunek; / na-/ ładować, nabić / armau;/.
LOADING (lou'ding)-/za-/ładowanie.
- capacity (- kepe'siti)-nośność ładunkowa
LOCAL (/011'ke/)-miejscowy.
LOCATE, to (/okej't)-<>kreślić, oznaczyć położenie.

LOCATION (lok.ej'szn )-umieszczenie, miejsce
postoju.
LOCK, / to/ (/ok.)-zamek ; zamknąć.
LOCKING (/o'k.ing)--bezpiecznik. / kb/.
LOCKSMITH (lo'ksmits)--ślusarz.
LOCUST (lou'ktst)-szarańcza.
LODGING (lo'dżing)-mieszkanie, kwatera.
LOG (/o'g)-kloc, kłoda.
LOITER, to (loj't3)-wlec si~, wał~ać si~.
LOITERER (lojttr3) maruder, włócz~ga,
próżniak.

LONG (/o'ng)-długość; długi.
LONGITUDE (/o'ndż.itjud)-długość geogr.
LOOK, /to/ (/u'k.)-spojrzeeie, wygląd; patrzeć
spoglądać.

- -out-man (-au't mm)-wypatrywacz, obserwator.
LOOPHOLE (lu:'phoul)-<>twór do strzelania.
LOOSE (/u:'s)-luźny, obszerny.
LOOT {lu:'t)-łup, grabież.
LORRY (lo'ry)-auto ci~owe.
- borne (-bo'rn)-dowiezione samoch. ci~
żar. /wojsh/.

LO!E, to (lu:'d-zgubić, stracić.
- time, to (-taj'm)-tracić czas.
- touch, to (- ta'~)-stracić ł;iczność.
LOSSES (/o'syz)-straty.
LOUD-SPEAKER (/au'd spi:k.3 )-głośni.le.
LOW {/ou)-niski, płytki.
- country (-ka'ntry)-nizina.
- ride (-taj'd)-odpływ. / morza/ .
LOWER, to (lou'3)-obniżać si~.
LUBRICANT (lu'brikent)-smar.
LUGGAGE (la'gedi)-bagaż.
LUNGS (/a'ngs)-płuca.

M.
MACHINE (mmi:'n)-maszyna.
- gun (-ga'n)-karabin maszynowy.
MAGAZINE (megezi:'n) - magazyn / kb./,
skład.

MAGNETIC NEEDLE (megnt'tik ni:'dl) igła magnetyczna.
MAGNETO (megne'tou) -magneto / mot./ .
MAIL, / to/ (mej'l)-poczta pancerz; wysłać
pocztą, opancerzyć.

MAIM, / to/ (mej'm)-okaleczenie; okaleczyć.
MAIN BASE (mej'n bej'z)-główna baza.
- deck (-dek)-główny pokład / mar./ .
- zone (-zou'n)-główna strefa.
zone of resistance (- - 0111 rezy'stens)główna strefa oporu.
MAINTAIN A POSITION, to {mejnte'jn e
pozfszn) - utrzymać pozycj~.
MAINTENANCE {mej'ntenens)-konserwacja,
utrzymanie.
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MAJOR {mej'dż3)-major.
MAJORITY {medżo'riti)-wi~kszość.
MA.KE, to (mej'k)-robić, tworzyć.
- claim against (-klej'm ege/ j/'nst}-sta·
wiać żadanie.

-

the "land, to (-dte le'nd) -

przybić do

lądu.

- right, co (-taj't)-uszczelnić.
- use of.„, to (- ju't ow„.)-robić użytek
z„.
- war, to (-uo:'r) - wojn~ wypowiedzieć
/prowadzić/.

MALINGER, to (meli'ng3) robę.

MANAGE,

to

symulować cho·

(me'nedż)-zarządzać, kierować,

prowadzić.

MAN.HOUR (me' n au' 3)-godzina robocza.
MAN-OF.WAR (me'n ow uo:'•)-okr~t wo·
jenny.
MAN OVER BOARD ! (-ou'w3 bo:'1 d) człowiek za burtą !
MAN'S IRON RATION (me'ns aje'rn rej'stn)
- żołnierska racja żelazna.
MANIFEST, to (me'nifest) - oznajmić, ob·
wieścić.

MANIFOLD (me'nifould)-wieloraki, rozmaity
MANNER OF FIRING (me'n3 ow faj'ring)sposób strzelania.
MANOEUVRES (manu:'w3t)-manewry.
MANTLET (mt'ntltt)-tarcza pancerna.
MANUEL (me'njuel)-podr~cznik; r~y.
- drill (-dri/)-ćwiczenia r~czne /kb./.
MANURE (mrnju:'3)-nawóz.
9e

MAP (mep)-mapa.
•
- case (mep kej's)-futerał do mapy.
- reading (mep ri:'ding) odczytywanie
mapy.
- reference (mep re'ferens)~czytanie z
mapy slcróconych ws~dnych / art./.
- shift (- n:i'ft)-topograficzny kąt przeniesienia / amer./, / art./.
MAPPING OFFICE (me'ping o'fis) - biuro
map.
MARA UD ( merou'd)-maruder.
MARCH (ma:'rcz)-marzec.
- , to (-)-maszerować.
- at ease, to (--et i:'z)-maszerować dowolnie.

- back, to (-bek)-zawrócić, wycofać si~
do ...
- -formation (-formej'szn)-formacja marszowa.
- off, to (-of)-odmaszerować.
MARCHING COLUl\łN" (ma:rczing ko'lem)
- kolumna marszowa.
MARE (me:'3)-klacz.
MARINE AERODROME (meri:'n e:'rodroum)
- morski port lotniczy.
. - airplane (--e:'rp/ejn )-samolot morski.
- boiler (-boj'/3)-kocioł okr~towy.
MARINER (meri:'n3)-majtek, że~larz .
MARINES (meri:'ns)-piechota morska.
MARITIME (meriti:'m)-morski.
MARK, / to/ (ma:rk)-znak, stempel; znakować.

- time, to (- tai'm)-deptać w miejscu.
MARSH (ma;'rs;::)-bagno.
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MARTIAL LAW (ma:'rs:d Io:') - prawo wojenne.
MASK (ma:'sk)-maslca.
MASKED POSITION (ma:'skd pozy'szn)
pozycja zamaskowana ukryta/ , / tkt./.
MASON (mej'sen)-murarz.
MASS (mes)-msza, gromada.
- grave ( -grej'w)-grób masowy.
MAST (ma:'1t)-maszt.
MASTER, / to/ (ma:'st3) - mistrz, majster;
władać, opanować.

MAT (met)-mata.
MATCH (me' cz)-zapałka, lont.
MATE (mej't)-towarzysz.
MATE RIAL (meti:riel) - materiał, substancja.
MATTER (me't3)-sprawa, kwestia, przedmiot.
MATTERS, OFFICIAL - (ofi's:d me'ters) sprawy służbowe.
MATTRESS (me'tres)-materac.
MAXIMUM ORDINATE / of trajectory/
(me'ksimum _o:'rdin~) - wierzchołkowa toru
/ art./.
- speed (-spi:'d) - szybkość maksymalna.
MAY (mej)-maj.
MEADOW (me'dou)-ł-ika.
MEAL (mi:'/)-posiłek, m~ka.
MEAN CONFINEMENT (mi:'n konfdfn·
meni )-areszt średni.
MEAN POINT OF BURST . (-poj'nt of bc'rst)-średni punkt rozprysku. / art./ .
- - of impact (- - ow i'mpekt) - średni
punkt ognia. / art./ .
MEANS OF COMMUNICATION (mi:'ns
ow komjunikej'szn) - środki komunikacyjne.
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- of instruction (- ow instra'kszn)-pomoce
naulcowe.
MEASURE, /to/ (me'ż3)-miara; mierzyć.
MEASURES OF PREVENTION (me'ters ow
priwe'nszn }-środki zapobiegawcze.
MEASURING TAPE (me'tering ttj'p)
taśma miernicza.
MEAT (mi:'t)-mięso, str~wa.
MECHANIC (meke'nik) - mechanik.
MECHANISM (me' kenizm )-mechanizm.
MEDAL RIBBON (me'del ri'ben)-baretka.
MEDICAL COLUMN (me'dik.el ko'/em)-kolumna sanitarna.
- equipment (-ek.ui'pment) - wypo$3zenie
sanitarne.
MEDIUM TANK (mi'diem te'nk) - tank
średniej wielkośa.

MEET, to (mi:'t)-spotkać, zadośćuczynić.
- the enemy, to (- dzi e'nemi)-stan~ do
walki.
MEGAPHONE (me'gefoun)-megafon.
MEMBRANE (me'mbrejn )-membrana.
MEN (men)-ludzie, męiczyzni.
MERCANTILE ( me:'rkentajl) marynarka
handlowa.
MERCHANT.MAN (me:'rc<.ent men) -okręt
handlowy.
- warfare (-uo:'rfe:' 3)-wojna gospodarcza
MERCURY (me:'rkiuri)-rt~Ć.
MERIDIAN (meri'djen)-południk, zenit.
MERIT (me'rit)-zasługa. zaleta.
MESS (mer)-kasyno, stołownia.
MESSAGE (me'sed~) - meldunek, zlecenie,
wiadomość.

! Cl

MESSENGER (me' sendi.3 )-posłaniec.
MESS-TIN (me's tin)-menażka.
MET AL (me'tel)-metal.
METAL MACHINIST (-mm:i:'nist) -specjalista obróbki mechan.

METEOR TELEGRAM (mi:'teor te'legrem)komunikat meteorologiczny.

METEOROLOGICAL CONOITIONS (mitorolo'Jtikel kondi'szns) - warunki atmosferycz.
-

service

(-se'rwis)-służba

meteorologiczna

METHOD (me'tsed)-metoda:
METRICAL (me'trikel)-metryczny.
METRO MESSAGE (mi'trou me'sedt)-komunikat meteorologiczny / amer./.

MIDSHIP-MAN (mi'dszyp-men) -

podchorąży

marynarki.
MILE ( mttj'l)-mila.

MILEAGE ( mttj'ledt)-kilometraż .
-

stone

(-f/ou'n)-słup

milowy.

MILITARY COLLEGE (mi'literi k.o'ledt)
szkoła

wojenna.
court (-ko:'rt)-sąd woienny.
officia! (-ofi'szl)-urzednik wojskowy.
oath (-ou'ts)-zaprzysiężenie.
pit (-pit)-wiiczy dół.
police (-peli:'s) - żandarmeria wojskowa.
stores (-sto:'rs)-sprzęt wojskowy.
sure;eon (- se:'rdten)-chirurg wojskowy.
MINE (mai'n)-mina, kopalnia.
- field (-fi:'ld)-pole minowe.
- laver (-/ej'])-okret kład;,tcv mirw.
- sweeper (-sui:'p3)
poławiacz min.
/ mar./.
- throwcr (-tJrott'3)-miotacz min. ·
-
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MlNERAL (mi'nerel)-minerał.
MINIMUM DISTANCE (mi'nimem di'stens)
najkrótsza

odległość.

MINISTRY OF WAR (mi'nistri ow uo:'r)ministerstwo wojny.

MINUTE (mi'nit)-minuta, ch'fila.
MIRROR (mi'r3)-lustro.
MISCALCULATE, to (miske'lkjulejt)-przeliczyć się.

MISDATE (misde'jt)-zle datować /pismo/.
MlSFIRE (misfa'jJ) - niewypał, zły zapłtm
/ mot. 1

MISGUIDE, to (misgaj'd) błą,d.

wprowadzić w

MISS, / to/ (mis)-chybienie, strata; chybić.
MISSION (mi'szn)-misja.
MIST-MISTY (mi'st-mi'sti)-mgła, mglisty.
MISTAKE (mistej'k) - błąd, pomyłka.
MISUSE, / to/ ( misju:'z) - nadużycie ; nadużywać.

MIXTURE (mi'kscz3) - mieszanina.
MOBILE UNIT (mou'bil ju'nit) - jednostka
ruchoma I zmotoryzowana/.
- workshops (-ue'rkswps) chome

warsztaty ru-

MOBILIZATION (moubilajzej'sw) -

mobili-

zacja.

MOLOTOV-COCKTAIL

(mo'lotof lc.o'ktejl)

butelka zapalająca p. czołgowa. / irg./.
MONDA Y ( md'ndi) - poniedziałek.
-

MONEY (ma'ni) - pieniądze.
MONITOR (mo'nit3) - monitor, lcanonierlca
pancerna /mar/ .

MONOPLANE

(mo'noplejn )-jednopłatowiec.
1(>3

MONTH (ma'nts) - rrues1ąc.
MOON (mu:'n) - księźyc.
MORAL CONDITION (mo'rel .k.ondr's:{n)
duchowa po6tawa.
.
MORTAL (mo:'rte/) - śmiertelny.
MORTAR (mo:''tJ) - moździerz. / art./ .
MOSLEM (mo'zlem) - machometanin.
MOSQUITO CURTAIN (moski'tou ke:''tn)
- moskitiera.
MOTION (mo1lszn) - poruszenie, gest.
MOTIVE POWER (mou'tiw pau'3) - siła
popędowa, energia.
.
MOTOR (motł't3) - motor, silnik.
- assembler (-ese'mb/3) - robotnik montażowy.

· - boat (-bou't) - łódz motorowa.
- car (-ka:'') - samochód.
- cycle (-saj'kl) - motocylcl.
MOTORCYCLIST (-saj'klist) - motorzysta.
MOTOR JACK (-Jż'ek) - winda automobilowa.
mechanik sa- mechanic (-meke'nik)
mochodowy.
- ordnance (--o:''dnens)
artyleria zmotoryzowana.
MOULDER (mou'ld3) - odlewacz, ludwisarz.
MOULDIE (mo1lldje) - torpeda. /źrg/.
MOUNT, / to/ (mau'nt) - góra; dosiadać
konia.
MOUNTAIN ARTILLERY (mau'nten
a:ti'lery) - artyleria górska.
MOUTH (mau'ts) - wylot / armaty/ , lUta,
ujście.
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-piece (-pi:'s) -

ustnik.

MOVABLE WORKSHOP (mu:'111ebl
ue'rkstop) - warsztat ruchomy.
MOVE, to (mu:'w) - poruilaĆ si~, przenosić sii:.

MOVEMENTS OF TROOPS (mu:'wment.s ow
tru:'p.s) - ruchy wojsk.
MOVING WAR (mu:'wing uo:"r) - wojna
·

ruchoma.

MUD (ma'd) - błoto, szlam.
- -guard (ma'd ga:'rd) - błotnik. /mot./.
MUFFLER (ma'f!J) - tłumik. / mot/ .
MUG (ma'g) - kubek, kufel.
MULE (mju:'l) - muł. /pociągowy/.
-

·track (-tre'k)-kieżlca górska.

MULTIPLY, to (ma'ltiplaj) - /po-/mnożyć.
MUNITION (mju11i'sz:n) - amunicja, materiał

woj.

MUSCLE (ma's/)-muskuł, mięsień.
MUSTARD GAS (ma'ste•d ge's) -

iperyt,
gaz musztardowy.
MUTILATE, to (mju'tilejt) - okaleczyć.
MUTINEER (mjutini:'1) - buntownik.
MUTINY, / to/ (mju:'tini) - bunt; bunto·
wać się.

MUTUAL (mju:'czuel) - wzajemny, wspólny.
MUZZLE (ma'z:/) - 'wylot lufy.
N.

NAIL (nej'/) - gwóźdź, paznokieć.
NAKED (nej'kd) - nagi, goły.
NAME (nej'm) - nazwa, nazwisko.
NARROW (ne'rou) - wąski, ciasny.
- gauged (-gej'dłd) - wąskotorowy.
!OS

NATION (nej'szn) - naród.
NATIONAL (ne'szenel) - narodowy.
NATIVE (nej'tiw) - krajowiec, tubylec.
NATURAL (ne'czerel) - naturalny, prawdziwy.
- obstades (-o'bstek.ls) - terenowe prze·
,zkody
NAUGHT (no't) - zero, nic.
NAUTICAL MILE (no'tik.l maj'!) mila
morska.
NAVAL AIR ~ERVICE (nej'wel e:'3 se'twir)
lotnictwo morskie· / morska służba lotnicza/ .
- artilłery (-a:ti'leri) - artyleria morska.
/okrętowa/.

- aviation (-ewiej'szn)-lotnictwo morskie.
- base (-bej'z) - baza morska.
- battłe (be'tl) - bitwa morska.
- school (-sk.rl:'l) - szkoła morsica.
- mine (-maj'n) - mina morska.
port (-po:'rt) - port wojenny.
- power (-pau'3) - potęga morska.
- seaplane (-si:'plejn) - samolot morski.
- supremacy (-supre'mesy) - przewaga sił
morskich.
NA VIGATION ( newigej'szn) - nawigacja.
NAVY (nej'wi) - marynarka / wojenna/.
NEAR (ni' 3) - bliski, - a.
NECESSARY (ne'seseri)-konieczny, potrzebny.
NECK (ne'k) - szyja, kark.
NEED (ni:'d) - potrzeba, konieczność.
-, in case of-(in k.ej's ow-) - w razie
potrzeby.
NEEDLE (ni:'d/)-igła, iglica / kb./.
NEGLECT, / to/ (negle'kt) - zaniedbanie;
lekceważyć.
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NEIGHBOUR (nej'b3)-sąsiad.
NEST (ne'st) - gniazdo.
NET (net) - siatka, netto.
NET OF WAYS (--ow uej's) - sieć dróg.
NETTING (ne'ting) - sieć, robienie sieci.
NEUTRALIZE, to (nju'trelajz:) - neutralizować, zobojęmiać.

NEUTRALIZATION
obezwładnienie.

(n jutrelajz:ej' szn)

NEW (nju:') - nowy,-a.
NEWS (njlł:'z) - wiadomość, nowina.
NEXT OF KIN (ne'kst ow kin) - najbliższy
krewny.
NICKEL (ni'kel) - nikiel.
NIGHT (naj't) - noc.
- dress (-dre's) - n001a koszula.
- lodging (-lo'dżing) - nocleg.
NITROGEN (na/trodien) - azot.
NOISE (no'jz:) - wrzawa, hałas.
NOISELESS (no'jz:les) - bezgłośny, cichy.
NO MAN'S LAND (nou' me'ns le'nd) ziemia niczyja.
NOMINATION (nominej'szn) - nominacja.
NON RIGIDITY OF TRAJECTORY (not11idż.i'diti ow tredie'kteri) - zjawisko nieszty·
wności toru. / art..
NORMAL DEMAND (no:'•mel dima:'nd) normalne zapotrzebowanie /ż.idanie/.
NORTH (no'rts) - północ. / geogr./.
NORTH POLE (no'•ts pou'l) - biegun pół
nocny.
NOSE (no1i'z:) - nos, dziób /okrętu/.
- -dive (-daj'w)-lot nurkowy.
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NOT-DURABLE (not dju'rebl) -

niewytrzy-

mały.

NOTE, / to/ (norl't} - notatka; notować.
NOTICE BOARD (nou'tis bo:rd) - tablica
osttugawcza.
NOURISH, to (na'ri~) - żywić, karmić.
NOURISHMENT (ntt'riszment) - pożywie·
nie, pokarm.
NOVEMBER (nowe'mb3) - listopad.
NUMBER OF REVOLUTIONS (na'mb3 ow
rewolu'szns) - liczba obrotów /mot/.
NUMERICAL SUPERIORITY (njume'rikl
rnpirio'riti} - przewaga liczebna.
NURSE (ne:'<s) - pielęgniarka.

O.
OAKUM (ou'kem) - pakuły, kłaki.
OAR (0:'3) - wiosło.
OATH (01t'ts) - przysięga.
OATS (ou'ts) - owies.
OBEDIENCE (obi:'djens} - posłuszeństwo.
OBEY, to (obej') - być posłusznym, słuchać.
OBJECT, /to/ (o'bdże'kt) - cel, przedmiot;
oponować, sprzeciwiać się.

OBJECTIVE (obdie'ktiw)-przedmiot natarcia.
OBSCURATION (obskjurej'szn) zaciemnienie.
OBSERVATION (obse:'rwej'szn) -obserwacja.
-, aoss-(kros-) - obserwacja złożona.
-, flank-(fle'nk-) obserwacja boczna.
-, forward (fo:'uerd-)-obserwacja wy·
sunięta.
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-in the line battery target (-in du la'jn
be'teri.ta'tget) - obserwacja osiowa. /art./.
post (-pou'st) - punkt obserwtcyjny.
OBSERVER (obse:'tw3) - obserwator.
OBSfACLE (o'bstekl) - przeszkoda, zawada.
OCCUPATION (okjupej's~n) okupacja,
zatrudnienie, zaj~c:ie.
OCCUPY, to {o'kjupaj) - okupować, zatru·
clniać.

OCEAN ( ou'szn) - ocean.
OCTOBER (oktou'b3) - październik.
OFF DUTY (of dju'ti) - wolny od służby.
OFFENCE (ofe'ns) - obraza, przykrość, przekroczenie.
·
·
OFFENSIVE (ofe'nsiw) ofenzywa; zaczepny.
OFFER, / to/ {o'f3) - propozycja, oferta; proponować.

OFFICE (o'/is) - biuro, urząd.
OFFICER OF THE GENERAL SfAFF
(o'fis3 ow dze dże'nerel sta:'f) - oficer sztabu generalnego.
OFFICER'S MESS (o'fisets mes) - kiuyno
oficerskie.
- orderly (-o:'rde/i) - ordynans oficerski.
OFFICIAL (ofi'sz/) - urz~ik.
OIL (oj'/) - oliwa, ropa naftowa.
OILCAN (oj'lken) - bań.le.a na oliw~, oliwiarka.
OILER (oj'/3) - oliwiarka.
OINTMENT (oj'ntment) - maść.
OPEN, to (ou'pn) - otwierać; otwarty.
OPEN FIRE, to (-fa'j3) - otworzyć ogień.
- ground (-grau'nd) - otwarte pole.
- war (--uo:'r) - wojna ruchoma.
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OPENING (ou'pning) - otwór.
- line of the barrage (-laj'n ow dz.e bt'redi.)
linia

wyjściowa

zapory ruchomej. / art./.

OPERATION (operej'sw)--operacja, działanie.
OPINION (opi'njen) - opinia, sąd, mniemanie.
OPPONENT (opou'nent) - przeciwnik.
OPPORTUNITY (opo•tju'niti) - sposobność,
okazja.

OPPRESS, to (opre's) - gnębić, ciemiężyć.
ORALLY (o'rely) - ustnie.
ORCHESTRA (o:'rkestre) - orkiestra.
ORDER, / to I (o:'•d3) - rozkaz, polecenie,

porządek ; rozkazać, zamówić.
- of the day (--0111 du dej') rozkaz
dzienny.
ORDERLY (o:'rdeli) - ordynans.
- room (-ru:m) - pokój służbowy.
ORDINARY (o:'•dineri) - zwyczajny, regularny.
ORDNANCE (o:'•dnens) - wyposażenie, intendentura, artyleria.
- service (-se:'•wis )-służba wyposażenia.
ORGANIZATION (o:•genajuj'si.n) - organizacja.
- table (-tej'bl) - tabela organizacyjna.
ORGANIZE, to (o•genaji.) - organizować.
OUTFIT, /ta/ (au'tfit) - wyposazenie, uzbrojenie ; zaopatrzyć, uzbroić.
OUT-FLANK, to (au't fle'nk) -oskrzydlić.

/t'xt./

OUTLET (au'tlet) - wyjście, ujście.
OUT OF RANGE (--0111 rej'ndt) - poza lini4

/strzału/.

OUTPUT (au'tput) llO

produkcja, wydajność.

OUTRUN, to (au'tran) - przckignłĆ.
OUTSIDE (au'trajd) - nazewnątn.
OUTSTANDING (autste'nding) - wybitny,
zaległ)'

OVEN (a'J11n) - piec piekarski.
OVERCHARGE, / to/ (ouw3cza:'rdt) dunek ; przeciążyć.

OVERCOAT (ou'w3kout) OVERCOME, to (ouw3ka'm) -

nadła

płaszcz.
pokonać, prze-

zwyc:iężyć.

OVERHAUL, to (ouw3ho:'I) zbadać.

szczegółowo

OVERHEAR, to (ouw3hi:'1) - podsłuchiwać.
OVERHELM, to (01,w3he'lm) - pokonać.
OVERSEA fROOPS (ouwJfi:' tru:'ps) - wojska zamor l1.1e.

OVERPASS, to (ouw3pa:'s) - przekrocz~·ć
OVERSHOOT, to (ouw3szu:'t) - chybić.
OVERSTRAIN, to (01,w3strej'n) - sforsować,
nadwyrężyć.

OVERTAKE, to (ouw3tej'k) gonić.

zaskoczyć, do-

/tkt / .

OVERTIRED (ouw3ta'jerd) - przemęczony.
OVERTURN, l to 1 (ouw3te'r11) - przewrót;
obalić.

OXYGEN (o'ksydten) - tlen.
- apparatus (-eperej'tes) - aparat tlenowy.

P.
PACE (pej's) - tempo, chód.
PACING (tiej'sing) - mierzenie krokami.
PACK (pe'k) - plecak, tłumok.
- anima! (-e'nimel) - juczne zwier:t.

PACKAGE (pe'kedi) - opalc:owanie.
PAD (pe'd) - bloczek /papieru/, poduszeczka.
PADLOCK, / to/ (pe'dlok) - lcłedb; zamknąć na kłódk~.

PAGE (pej'dt) - stronica, kartka.
PAIN (pe'jn) - ból, troska.
PAINTER (pej'nt3) - malarz.
PAIR (pe'3) - para, dwoje,
PALLIASSE (pe'lies) - siennik.
PALLISER (pe'lis3) - granat p. pancerny.
PALM (pa:'m) - palma, dłoń.
PAMPHLET (pe'mflet) - broszura, ulotka.
PAN (pe'n) - patelnia, panewka.
PARACHllfE (pe'resw:t) - spadochron.
- jump (-dit/mp) - skok spadochronowy.
PARACHUTIST (peresw :'tist) skoczek
spadochronowy.

PARADE, I to I ( perej'd) -

parada, rewia

wojsk ; defilować.

PARAGRAPH (pe'regraf) - paragraf.
PARALLEL (pe'relel) - równolev;ły, odpowiadającv: porównanie, odpowiednik.
of latitude (-ow le'titjud) - równoleżnik.
PARALLELISM (pe'relelizm) - równoległość,

-

snop równoległv. / art./.
- , checking of-(cze'king ow-) d7.anie snoou. /art.I.

spraw-

PARALLELOSCOPE (perele'loskou'p) -

zwier-

ciadło kierunkowe. / art. /

PARALYSE,

to

oorazić

(pe'relajz) - paraliżować, / tkt / ,

PARATROOPS (pe'retru:ps)
dochronowe.

PARCEL (pa:'rsf) · Sn

paczka.

-

wojska spa·

PARDbN, / to/ (pa:rdn) -

wybaczenie ; wy·

baczyć.

PARK, / to/ (pa:rk)

-

postój samoch.; par·

kować.

PAROLE (puou'l) - hasło, parol.
PARTIAL SUCCESS (pa:''sl.l .rak.re's) -

cz~·

ściowy sukces.

(pa:rti'kjul3) szczegół;
szczególny, osobliwy.
PASS, / to/ (pa'.r)-przejście, przepustka; prze.

PARTICULAR

być, przejechać, minąć.

- a sentence, to
wyrok.

(-e se'ntens) -

wydać

PASSAGE (pe'sedi.) - przeisoe, przeprawa . .
- boat (-bou't) - prom.
PASSING TO THE RESERVE (pa'sing tu
du rele'rw) - przejście do rezerwy.
PASSPORT (pa:'sport)-paszport.
PASSWORD (pa:'suerd) - hasło.
PAST (pa:' st) - przeszłość; przeszły.
PASTE, / to/ (pej'st) - ciasto, pasta ; zakleić.
PASTIL (pe'stil) - bomba / gazowa/ .
PASTURE (pa'sc{3) - pastwisko.
PATENT (pej'tent) - patent, przywilej.
PATH-WAY (pa:'tsuej) - ścieźka, chodnik.
PATROL, / to/ (petrou'l)-patrol ; patrolować.
PAITERN (pe'tern) - wzór, model.
- maker (-mefk;) - modelarz.
PAUSE (po:'i) - pauza.
PAVEMENT (pej'wment) bruk, chodnik.
PAWL (po:'l) - zatyczka. / art/ .
PAY, / to/ (pe'j) - płaca, żołd; płacić.
- book (-bu'k) - książka płacy.
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- a compliment (-e ka'mpliment) - oddać
honor.
- -master (-md'StJ)-płatnilc: .
- -office (-o'/is)-biuro płatnicze.
- -service (-serwis)-służba płatnicza.
PEACE (pi:'s) - pokój, cisza.

PEAK (pi:'k) - wierzchołek.
PEDAL ACCELERATOR (pe'del ekse'lerejt3)
-

pedał

gazowy. /mot/ .

PEDESTAL (pe'destel) - cokół, postument.
PEDESTRIAN (pede'strien) - piechur, pieszy.
PEEPHOLE (pi:'phoul) - otwór obserwacyjny.

/ tank/

PENAL AWARD (pe'nel euo:'rd) -

orzecze-

nie karne.

PENALTY (pe'nelti) - kara.
PENCIL (pe'nsl) - ołówek, pendzel.
PENDENT BRIDGE (pe'ndent bri'dt)
most

wiszący.

PENETRATE, to (pe'netrejt) -

przedzierać

się, przenikać.

PENETRATION (penetrej'u.n) -

penetracja,

przenikliwość.

PERCUSSION CAP (perka'sw kep)-zapalnik.
PERFORMANCE (perfo:'mens} - wykonanie,
spełnienie.

PERIMETER (peri'mit3) - perymeter, obwód.
PERIOD (pi'ried) - okres.
PERISCOPE (pe'riskoup) - peryskop.
PERISH, to (pe'risz) - zginąć, przepaść.
PERMANENT (pe'rmenent)-stały.
- stock (-sto'k) - żelazny zapa~.
PERMISSIBLE (pe'misybl) - dopuszczalny.
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PERMIT, / to/ (pe'rmi't) - przepustka, pozwolenie ; pozwolić.
PERSECUTE, to (pe'rsekjut) - prześladować.
PERSECUTION (pe:rsekju'szn) - prześlado
wanie.
PERSIAN GULE: (pe'rsz:n galf) - Zatoka
Perska.
PERSISTENCE (persy'stens)-upór, zawzirtość.
PERSONAL IDENTITY CARO (pe:'rsenel
ajden'titi ka:'rd) - dowód osobisty.
PERSPIRE, to (perspaj'3) - pocić sir.
PETROL (pe'troul) - benzyna.
PHONE, to i (fou'n) - telefon; telefonować.
PHOSGENE (fo'sdtin) - fosgen / gaz/ .
PHOTO (fou'tou) - fotografia.
- grammetry (-gre'metri) - odczytywanie
zdjrć lotniczych.
PHYSICAL TRAINING (fi'zikl trej'ning)
ćwiczenie cielesne.
PICK, / to/ (pik) - kilof; dziobać.
PICKET (pi'ket) - pikieta.
PICTURE, / to/ (pi'kcz3) - obraz; wyobrażać / sobie/ .
PIERCE, to (pi:'rs) - przebić, przewiercić.
PIGEON CARRIER (pi'dtn ke'ri3) - gołąb
pocztowy.
PILE, / to/ (paj'l) - stos, kupa ; gromadzić,
usypać st~.

-arms ! (paj'/ a:''ms) - broń w kozły!
PILLAGE, / to / (pi'/edt)-grabież; plądrować.
PILI.OW (pi'lou) - poduszka.
PILOT (paj'lot) - pilot, sternik.
PIN, / to/ (pm) - szpilka, kołek, iglica; przypiąć.
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PINCERS (pi'ns3z) - obągi, szczypce.
PIONEER CORPS (pajeni:'3 ko:'3) - korpw
saperów.
PIP (pip)-gwiazdka / mun./.
PIPE, !toi (paj'p) - fajka, rura; gwizdać.
PIRACY (pd'jresi) - piractwo, korsarstwo.
PISTOL (pi'stel) - pistolet.
PISTON (pi'sten) - tłok / mot/ .
PITCH, / to/ (picz) - smoła, rozbić / namiot/.
PIVOT GUN (pi'wet gan) - działo na podstawie obrot.
PLACE (plej's) - miejsce, miejscowość.
- together, to (-tuge'dz3) - składać czfŚci.
PLAIN (plej'n) - równina, nizina; płaski.
PLAN (ple'n) - plan, projekt.
•
PLANE, / to/ tplej'n) - płaszczyzna, hebel ; samolot, wyrownywać, heblować.
- carrier (-.lte'ri3) - lotniskowiec. / mar/ .
PLANK (ple'nk.) - deska, dyl.
PLANKBED (ple'nkbed) - prycza.
PLANNED RETREAT (ple'nd retri:'t) - planowy odwrót.
PLATE (plej't) - talerz, płyta.
PLATEAU (p/etou') - płaskowyż.
PLATFORM (p/e'tform) - platforma.
PLATOON (pletu:'n) - pluton.
PLIERS (plai'Jz)-obci.ążki, kleszcze.
PLOT, / to/ (plo't) - sposób wykreślny ; kreślić, nanosić. / art. / .
PLUG (pld'g) - świeca / do motoru/ .
PLYWOOD (plaj'uud) - dykta . •
PNEUMATIC (njume'tik) - pneumatyczny,
powietrzny.
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POCKET LAMP (po'k.et le'mp) - latarka kie)zonkowa.
- lighter (-laj't3)-zapalniczb.
POINT (poj'nt) - - punkt, ostrze, cel.
- of impact (-ow i'mpek.t) - punkt zderzenia /spotkania/ /str/.
- of view (-ow wju:') - punkt widzenia.
POINTED (poj'ntid) - zaostrzony, ostry.
POISON, /to/ (poj'z.n) trucizna, jad;

/za-,

o-/truć.

POLAND (pou'/end)-Polska.
POLE (pou'l) - Polak.
POLE (pou'/) - biegun, dyszel, tyczka.
POLICE (peli:'s) - policja.
POLISH, / to/ (po'list) - blask, politura; polerować, wygłacłzić.

POLISH (pou'li~) - polski.
POLYGON (po'ligon) - poligon, wielobok!
POND (po'nd) - staw.
PONTOONING (pontu:'ning) - budowa mostów pontonowych.
- toołs (-tu:'ls) - sprz~t mostowy.
POOR (pu:'3) - biedny, lichy.
PORRIDGE (po'ridż) - owsianka.
PORRINGER (po'rindż3) - menaźlca, miska.
PORT ABLE (po:''tebl) - przenośny.
PORTER (po:'•t3) - bagażowy, odźwierny.
PORTION, / to/ (po:'•sz.n) - porcja, cz~;
wydzielić.

POSITION (poz.y'sz.n) - stanowisko, pozycja.
-, advanced-(edwa:nsd-) - wysuni~ta pozycja. /tkt./.
- alternative -(olte:'neti-)
stanowisko
zapasowe.
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- , dummy-(da'mi-) -stanowisko pozorne.
- , initiał-(ini'~/-) - pozycja wyjściowa
/początkowa /.

- , temporary-(te'mpereri-) - stanowisko
tymczasowe.
- war (-uo:'r) - wojna pozycyjna.
POSf, / to/ (pou'st) - poczta, posterunek; na·
dawać listy.
POT (pot) - garnek.
POTABLE (pou'tebl) .- zdatne do picia.
POTATO (potej'tou) - kartofel.
POUCH (pau'cz) - sakiewka, woreczek.
POUND (pau'nd) - funt, funt szterling.
POWDER (pau'd3) - proch, pył.
- ·mili ( pau' d 3mil) - fabryka prochu.
-, smokeless-(smou'kles-) proch be·
zdymny.
POWER (pau'3) - moc, siła, pot~ga.
- station (-stej'szn) - elektrownia.
PRACTICE (pre'ktis)-praktyka, doświadczenie.
PRACTICE GRENADE (-grenej'd) - gra·
nat ćwiczebny.
PRACTISE, to (pre'ktis} - praktykować, ćwi·
czyć.

PRAISE, / to/ (prej'z) - pochwała; chwalić.
PRAM (pre'm) - prom.
PRE-ARRANGED SHOOTS (pri'erej'ndi.J
szu:'ts) - strzelanie do umówionego celu.
PRECAUTION (preko:szn) - środek ostro·
żności.

PRECEDE, to (prisj:'d) -

poprzedzać, mieć

pierwszeństwo.

PRECISION (pres„'i.n) 118

~isłość,

precyzja.

PREDICTED FIRE (predi'ktid fa'i3) lanie

według

strzeprzygotowany

przygotowania ;

o~eń.

PREDICTION (predi'k.s<.n) -

przygotowanie,

oblicTenie, orzepowiednia.

PRELIMTNARY ENGAGEMENT ( oreli'mineri
enl(ei'dtment) orzedw~tępna walka.
PREMATURE (pri'metju3) - przedwczesny.
PREMISES (pre'misyz:) - zabudowania gospo•

darcze, urzadzenia.

PREPARATION (preperej's<.n)

-

przygoto·

wanie.

PREPARE, to (pripe:'3) - przygotować /się/.
PREPONDERANCE (pripo'nderens) - przewasza. wvższość.

PRESCRIPTION (presk.ri'psz:n) -

przepis, re-

ceota.

PRESENT (pre'r.ent) -

teraźniejszość, podaru-

nf'k : obecny.
PRF~E~. to (prize'nt) "f,~rowac.

prezentuj broń;

PRESERVATION (prer.rwej'sz:n) w~nir. z~chowanie.

przecho-

PRESERVES (prir.e:rws) - konserwy.
PRESS, / to / (pre's) - prasa ; tłoczyć, uciskać.
PRESSING (pre'sing) - pilny,-, spiesmy,--c.
PRESSURE (pre'st.3) - ciśnienie, nacisk, dole<?liwość.

PREVALENCE (pre'welens) -

przewaga, na-

dmiar.

PREVENT, to ( priwe'nt) - zapobiec, uprzedzić.
PREVENTIVE SERVICE (priwe'ntiw setwis)
-

obrona wybrzcia.
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PRINCIPAL IDEA (pri'nsipel ajdi'e) - myśl
przewodnia.
PRINT / to/ (pri'nt) - druk; drukować.
PRISONER OF W AR (pri't.enJ o'lłl uo:'r)
jeniec wojenny.
PRIVATE / pte/. (praj'wet) -szeregowiec, prywatny, osobisty.
PROBABILITY (probebi'liti) - prawdopodobieństwo.

PROBATIO NARY ARMOURER
(probej'sr.eneri a:rm3r3) - terminator rusznikarski.
- artificer (-a:ti'fis 3)-terminator-puszkarz.
PROCEDURE (prosi:'dż1) - procedura.
PROCEEDINGS (prosi:'dings) post~powa
nie ; prawne/ , protokół.
PRODUCE, !to / (pro'dju:'s) - wytw6r, produkt ; produkować, okazać.
PROFESSION (profe'st.n) - zaw6d, wyznanie.
PROFESSIONAL (profe'st.enel) - zawodowy
żołnierz.

PROFIT, / to/ (pro'fit) -

zysk, poiytek; ko·
PRO-FORMA (prou-fo:'rme) - formularz.
PROGRAMME SHOOT (prou'f{ram sr.u:'t) • strzelanie według rozkładu. / minutowego/ .
'?Un-(gan-) kartka ogniowa / dla
rzystać.

działa I.

PROGRESS, / to/ (prou'gre's) - postę:p, posuwanie sic ; oosti:pować naprz6cl, posuwać si~.
PROHIBITED (prohi'bitid) - zakazany, za·
broniony.
PROHIBITION (prohibi'sr.n) - zakaz.
I~

PROJECT, /to/ (prou'dże'k.t) - projekt, plan,
zamysł ; projektować, planować, wyrzucać.
/ art./.
PROJECTED RETREAT (proudte'ktid rttri:'t)
- planowy odwrót.
PROJECTILE (prodte'ktajl) - pocisk; pociskowy.
PROJECTION (prodże'kszn) - wyrzucanie,
występ. /art./.
PROMOTION (promou'szn)-awans, poparcie.
PROMULGATE, to (pro'melgejt) - obwieścić,
opublikować.

PROOF ( pru:'f) - dowód, próba.
PROPELLER (prope'l3) - propeler, śmigło.
PROPULSION (propd'lszn) - siła na~owa.
PROTECT, to (prote'kt) - ochraniać.
PROTECTION (prote'kszn)-poparcie, opieka.
PROTECTIVE TROOPS (prote'ktiw tru:'ps)
- wojska ochronne.
PROTO-APPARATUS (prou'to-eperej' tes)
aparat tlenowy.
PROVE TRUE, to (prn:'w tru:') - udowodnić
prawdziwość.

PROVIDE, to (prowafd) - zaopatrzyć, zastrzec.
PROVISIONAL (prowi'żenel) - prowizoryczny.
PROVISIONS ( prowi'zns) - zapas ż~ości,
zastrzeżenia.

PROVOKE, to ( prowou'k) -

prowokować,

wy·

zywać.

PUBLIC TRAFFIC (pa'blik tre'fik) - ruch
publiczny.
PUBLICATION (pablike/szn) - ogłoszenie,
wydawnictwo.
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PUBLISH, to (pa'blisz) -

ogłosić, publikować,

wydawać / książkę/.

PULL, / to/ (pul) - pociqgni~cie; ciW\ąĆ.
PULLOYER (pulou'w3) - sweter.
PULLTHROUGH (pul'tsru) - sznur do czy·
szaenia karabina.
PULVERIZE,to (pa'lwerajz) zetrzec na proch.
PULVERIZER (pa'lwerajz3) - rozpylacz.
PUMP, /to/ (pa'mp) - pompa; pompować.
PUNCTURE (pa'nkcz3) - defekt w oponie,
przekłucie.

PUNISH (pa'nisz) - karać.
PUNISHMENT (pa'niszment) - kara.
PUNITIVE GUARD (pju:'nitiw ga:'•d)
karna warta.
PURCHASE, lto/ (pe'•czes) - zakup, kupno;
nabyć, kupić.

PURPOSE OF OFFENSIVE (pe:'•pes
ofe'nsiw) - cel ofenzywy.
PURSUE, to (pe•sju:') - ścigać, gonić.
PURSUER (persju'3) prześladowca;

ow
ści

gający.

PUSH, / to/ (pusz) - pchnięcie; pchnąć.
PUT, to (put) - położyć, umieścić.
- in order (-in o:'•d1) - uporządkować.
- on the mask, to (--o'n dze ma:sk) - nałożyć maskę gazową.
.
- together, to ( - tuge'dz1) składać
/cześci /.

PUTTEES (pa'tk) - owijacze. / mun/ .
PYTAMAS (pita'maz} - piżama.
PYROTECHNICS (pajrote'knik.s) - pirotech-

nika.

PYROTECHNIST ( pajrote' knist}-pirotechnik.
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Q.
Q. BOAT (kju'bou't) - pułapka na łodzie
podwodne.
QUADRANT ELEVATION (kuo'drent
deJłlej'n.n) kąt podniesienia.
QUALITY (kuo'liti) - jakość, zaleta.
QUANTITY (kuo'ntiti)-ilość.
QUARRY, / to/ (kuo'ri) kamieniołom;
łamać /kamienie/.
QUART (k14o:'rt) kwarta=~ galona.
QUARTER-MASTER (kuo't3 ma'st3)
kwatermistrz.
QUARTERS (kuo:'t&'s) - kwatery wojskowe.
QUENCH THE THIRST (kue'ncz dte
tse:'rst) - gasić pragnienie.
QUESTION (kue'sczn) - pytanie, kwestia.
QUIK (Jrni'k) - prędki, bystry.
- firing gun (-faj'ring gan) - działo
szybkostrzelne.
QUICKEN, to (kui'kn) - przyspieszyć, ożywić.
QUININE ( kuinin) - chinina.
QUIT, to (kui't) - opuścić, zwalniać.
QUOIN, ·/to/ (koj'n) - klin, węgieł. róg;
u klinować.
QUOTA (kuou'te) - przypadająca część, kontyngent.
QUOTE ORDER, to (kuou't o:rc/3) - przytaczać, powołać się na rozkaz.
QUOTIDIAN (kuoti'dien) - codzienny.
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R.
RACE, fto/ (rej's) - bieg; bi«, ścigać ii~.
RACK WHEEL (re'k ui:'/) - koło ~te.
RADIATE to (rej'Jiejt) - promieniować.
RADIATOR (rejdiej't3) - chłodnica samocb.
RADIO (rej'diou) - radio.
RADIUS (rej'dies) - promień. /koła/.
- of action (-<>w e'k~n) - promień działania.

RAFT (ra:'ft) - tratwa.
RAID (rej'd) - najazd; atak /powietrzny/,
rajd.
RAIL (rej'/) - szyna / kolejowa/ , por~cz.
RAILHEAD (rej'lhed) - kolejowy punkt przeładunkowy.

RAILING (rej'ling) - sztachety, por~cz.
RAILS (rej'ls) - tor kolejowy.
RAILWAY (rej'luej) - kolei żelazna.
_,tation (-stej'szn) - stacia kolejowa.
- service (-slrwis) - służba kolejowa.
- ticket f-ti'ket)-bilet kolejowy.
- traffic (-tre'fik) - ruch kolejowy.
RAIN, /to/ (rej'n) - deszcz; padać / o deszczu/.
RALLY. !to/ (re'li) - zbiórka : zebrać.
RALLYING POINT (re'li:ng poj'nt) - punkt
zbiórki.
RAMPART (n'mpJ:t) - wał, nasyp.
RANGE, / to / (rei'ndż) - szere1>, strzelnica,
pa)i11;on, zasiep;, doniosłość /strzału/ ; mureS(OW:\Ć. ustawić. wsttzeliwać.
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fin<łer (-fa;'nJi) cłalmier1.
table (-tej'bl) - tabela strzelnicza.

- takcr (-tej'k.3) - dalmierca.
RANGING (rej'ndting)-wstrzeknie si~. /art/.
RANK (re'nk) - stopień służbowy, ranga.
RANK AND FILES (re'nk end faj'ls) - neregowi do sierżanta włącznie.
RANKER (re'nk.3) - szer~gowiec.
RAPID FIRE (re'pid fa'iJ) - szybki ogien
RATE, AT A GREAT-(et e grej't rej't) z wielką szybkością.
RATE OF CLIMB (rej't ow klaj'm) -szybkość wznoszenia się / sam/ .
- of fire (-ow fa'iJ) - nat~enie ognia
'szybkość strzelania/.
- of march (--ow ma:rct) - tempo marszu.
RATION (re'jstn) - racja, porcja /żołn./.
RATTLE, / to/ (re'tl) - turkot, grzechotlc:a,
rz~zenie ; grzechotać, turkotać.
RAVINE (rewi:'n) - wąwóz, parów.
RAW MATERIAL (ro:' meti:'riel) - surowiec.
RAY, / to/ (rej) - promień /światła/ ; promieniować.

RAZOR (rej'z:3) - brzytwa.
REACTION (rie'ksw)-reakcja, oddziaływanie.
READ OFF, to (ri:'d of) odczytywać
/przyrz. miern./.
READINESS (re'dines) - gotowość, pogotowie.
READING (ri:'ding) - czytanie, odczyt.
READY TO MARCH (re'di 11, ma:'rcz:)
gotowy do wymarszu.
REAR ( ri:'3) - tyły, pozycje tylne.
- -admirał (--e'dmire/)-kontradmirał.
- -guard (-ga;'rJ)~trai tylna.
- headquarters (-he'dkuo:ters) - II-gi rzut
dowództwa.

•
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REASON (ri:'zn) - przyczyna rozum, racja.
1
RECALL, / to/ (rik.o'/) - odwołanie; wzywać,
odwoływać.

RECAPITULATION
( ri:kapit jule'jszn)
streszczenie.
RECEDE, to (risi:'d) - cofnąć si~, ust~pować.
/tkt./.
RECEIPT (risi:'t) - odbiór, pokwitowanie.
RECEIVE, to (risi:'w) - otrzymać, przyjmować.
RECEIVER (m1:'w3) - odbiorca, słuchawka.
/tel./.
RECEIVING SET (risi:'wing set) - odbior·
nik radiowy.
RECKON, to (re'kn) liczyć, rachować,
mniemać.

RECOGNISE, to
uznać.

(re'kognajz)

-

rozpoznać,

RECOIL, I to J (reko j'l)--<>dskok, bieg wsteczny ; odskoczyć, wzdrygnąć sir.
- brake (-brej'k) - hamulec powrotnika.
art..
RECONNAISSANCE (reko'nisens) - wywiad,
rozpoznanie.
RBCONSIGNMENT (rekonsaj'nment) - przesyłka zwrotna.
RECONSTRUCTION (rikonstra'kszn) - odbudowa.
RECORD, / to / (re'ko'•d) - rekord, sprawozdanie, notatka ; zapisywać, zaprotokułować.
RECORDER (rek.o'•d1) - aparat rejestrujący.
RECORDING D<\TA AT THE O. P.
(reko'•ding dej'te et dz.i O. P.) - dokumenty
/ akta/ punktu obserwacyjnego.
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- of targets (-ow ta:rgets) - zapisywanie
celów. / danych ognia/.
,
.,
RECOVER, to (rika'w3) - odzyskac, odh1c,
wrócić do zdrowia.
RECOVERY (rika'n:eri) - wyzdrowienie, od·
zyskanie, ratownictwo techniczne.
- Service (-se'rwis) - służba ratowniaa.
RECRUIT, ! ro l (rekru:'t) - rekrut; rekru·
tować.

RECRUITING BOARD (rekm:'ting bo:'rd) komisja poborowa.
RECURRENT (reke'rent)
powracający, po·
wtarzający się.

RECTANGLE (re'ktengl)
RED (re'd) - czerwony.
REDUCE, to (redju:'s) -

prostokąt.
redukować,

uszczu-

plić, degradować.

REDUCE FIRING, to (redj1/s faj'ring) skracać strzelanie, zmniejszać ogień.
REED ( ri:'d) - trzóna, bambus.
REEQUIPMENT (riekui'pment) reekwipunek, dozbrojenie.
REEST ABLISH, to ( rieste'blis~) - przywracać,
odbudować.

REFER TO, to (ri/J tu) - Powołać się na...
REFERENCE POINT (re'ferens poj'nt) punkt nawiązania. / podstawowy/ . art/ .
REFILLING POINT (refi'/ing pojnt) - punkt
uzupełniania (np. benzyny).
REFLECTOR (ref/e'kt3) - reflektor.
REFORM, / to/ (refo:rm) - reforma; przekształcić, poprawić.

REFRIGERATOR (refridterej't3) chłodnia.

lodownia,
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REFUGE (re'/ judż.) - ucieczka, schronienie.
REGIMENT, /to 1 (re'di:.imenl) - pułk; organizować.

REGIMENTAL ADJUTANT (redi:.ime'ntel
e'dtutenl) - adjutant pułkowy.
- paymaster (-pej'ma.r13)-płatnik pułkowy.
REGION (ri'dien) - okolica, strefa.
REGISTER, /to/ (re'Jżist3)-rejem, spis; rejestrować, zapisywać.

REGISTRATION (redtistrej'sz.n) - punktowanie terenu, wstrzeliwanie. /art./.
- by shooting (-baj s<:u:'ting) - ogniowe
punktowanie terenu. /art./.
-, silent-(saj'lenł-) teoretyczne punktowanie terenu. /art./.
REGROUPING (rigru:'ping) przegrupowanie.
•
REGULAR (re'gju/3) - regularny, zawodowy
/żołnierz/.

REGULATING
STATION
(regjulej'ting
siej'szn) - stacja rozdzielcza.
REGULATIONS (regjulej'szns) - regulamin,
przepisy.
REGULATOR (regjulej't3) - regulator. /art/.
REłNFORCEMENTS (rinfo:'rsments) posiłki, wzmocnienie.
REINS (rej'ns) - cugle, lejce.
REJECTED MATERIAL (redte'k.ted meti:'riel)
- materiał wybrakowany.
RELATIONSHIP (relej'szenszip) pokrewieństwo, powinowactwo.
RELEASE, /to/ (rili:'s) - /u-, z-/ wolnienie ; / u-,z-/ wolnić.
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- a prisoner (-e pri'zen3) ~ zwolnić wi$·
inia, /jeńca/.
RELIABI.E (relctj'ebl)-godny zaufania, pewny.
RELIEF (reli:'f) - ulga, pomoc, zluzowanie.
RELIEVE GUARD, to (reli:'w ga:'rd) - wartę zluzować.

REMAIN IN CONTACT (rimej'n in k.on'tekt)
- pozostać w kontakcie.
REMEDY (re'medi) - lekarstwo, srodek.
REMOVE, to (nmu:'w) - usunąć, przenieść.
RENDER ASSISTANCE, to (re'nd3 es;y'stens)
- przyjść z pomocą.
- harmless. to (-ha:'•m/es)-unieszkodliwić.
Rf:NEW, to (rinju:') - odnowić, wznowić.
REORGANIZATION (ri:orgenajz.ej'sz.n)
reorganizacja.
REPAlR, / to/ (repe:'•)-reparacja; naprawiać.
REPAIRER (repe·'r3) - naprawiacz.
REPATRIATION (ripetriej'sz.n) - powrót do
ojczyzny.
REPEAT, / to/ (ripi:'t) - powtórzenie; powtarzać.

REPEL, to (repe'l) - odeprzeć, odrzucić.
REPLACE, to (replej's) - zamienić, zastąpić,
przenieść.

REPLENISH (reple'nisz.) - napełnić ponownie, •
zaopatrzyć.

REPORT, / to/ (repo:•t) - raport, sprawozdanie; meldować /si~/, składać raport.
REPRIMAND, / to/ (re'prima:nd) - nagana;
zganić, mofować.

REQUEST, / to/ (rekue'sł) - prośba; prosić.
REQUIRE, to ( rekuaj'J) - żądać, wymagać.
U9

REQUIREMENT (rekuaj'1 ment) - wymaganie, żądanie.
REQUISITION (rekwzy'szn) - rekwizycja,
wymaganie.
RESERVE, / to/ (reze:'rw) - rezerwa, zapas;
zarezerwować.

RESERVOIR (re'zerwua:) - zbiornik.
RESIDUA (rea:i'dtju3) - pozostałość, osad.
RESIGN, to (rezaj'n) - zrezygnować, poddać
się

.

RESISTANCE (rezi'stens) - opór.
RESISTING FORCE (rezi'sting fo:'rs) - siła
oporu.
RESOLUTE (re'zo/ut)-zdecydowany, odważny.
RESOLUTION (rezolu:'szn) - postanowienie,
uchwała.

RESPIRATION (respirej'sw) - oddychanie.
RESPIRATOR (respirej't3) - maska gazowa.
pochłaniacz.

RESPONSIBILITY (responsibi'liti) -

odpo-

wiedzialność.

REST, / to/ (re' st) - spoczynek, punkt oparcia;
odpoczywać.

RESULT, / to/

(reza'lt)

wynik, rezultat;

wynikać.

RETALIATE, to (rete'ljejt) - odwzajemnić
się, odpłacić, wet za wet.
RETIRE, to (retaj'3) - cofnąć się, wycofać.
RETREAT, lto/ (retri:'t) - odwrót; odstę·
pować, ustępować.

RETRENCH (retre'na) cować. / tkt./ .
RETURN, /to ' (rite:'1 n) wracać, odzyskać, zwracać.
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okopać się, oszań

powrot; /po-/

RF.VERSING GEAR (rewe'rsing gi.'3) - bieg
wsteczny. /mot/.
REVIEW (rewju:') - pritegląd, rewia.
REVOLUTION (rewolu:'szn) - obrót / dokoła osi f, przewrót.
RIB (ri'b) - żebro, żeberko.
RIBBON (ri'ben) - wstążka, taima, lamówka.
RIDE, / to/ (rajd) jazda konna; jechać
/ konno/ .
RIDER, (raj'd3) - jeździec.
RIFLE (raj'fi) - karabin, gwint. / kb./.
- ·range (-rej'ndi.)-strzelnica.
- ·slings (-sli'ngs) - pasy do / kb. /.
- -stand (-ste'nd) - stojak do / kb.{.
RIFLED (raj'fld)-gwintowany / kb./.
RIFLEMAN (raj'f/men)-strzelec.
RIFLESHOT (raj'flszot) - pole ognia.
RIGHT (raj't) - słuszność; prawo, prawy,
naprawo.
- angłe (-e'ng/) - kąt prosty.
- flank (-fle'nk) - prawe skrzydło.
RIGID (ri'di.id) - sztywny, surowy.
RIND (raj'nd) - kora, łupina.
RING, /to/ (ri'ng) pierścień, dzwonienie;
dzwonić.

- up, to (-ap) - zatelefonować . .
RIOT (raj'et) - bunt, niepokój.
RISE, / to/ (raj':z:) - wschód; wstawać, podnosić /sit;/ .
RISK, / to/ (ri'sk) - ryzyko; ryzykować.
RIVER (r)''w1)-rzeka.
RIVET, / to/ (ri'wet) - nit; nitować.
RIVULET (ri'wjulet) - strumyczek.
RIVEITER (ri'wet3) - nitownik.

droga, szosa, gościniec.
building (-bi'/ding) - budowa dróg.
elear! (-k/i:'1)-wolna droga!
ROAR Of GUNS (ro:'r ow ga'ru) - huk
armat.
ROCK (rok) - skała, urwisko.
ROCKET (ro'ket) - rakieta /ogień szt./ .
ROCKY (ro'ki) - skalisty.
ROLLER (ro1l/1)-walcc .!drogowy/ .
ROENTGEN RAY PHOTOGRAPH (re'ntgen
re1 fo1ltogr4f) - zdj~cie rentgenowskie.
ROOF (rtt:'f) - dach, pułap.
ROOM (ru:'m) - pokój, przestrzeń.
- -detention (-dite'nsz:.n) - areszt domowy.
ROPE (rou'p) - lina, powróz.
ROTARY ENGINE (ro1/teri e'ndtin} - motor obrotowy.
ROTATION (rotej'sz:.n} - obrót, obieg.

ROAD (rou'd) -

ROUGHNESS OF GROUND (ra'fne; ow
grau'nd) - nierówność gruntu.
ROUND (rau'nd) -;-- salwa /strzałów/, runda,
koło; okrągły.

about (-ebau't) ROUT, /to/ (rau't) -

hałas;

rozbić

okólny, wokoło.
ucieczka w popłochu,

/ npla/ .

ROUTE (rau't) - marszruta.
ROUTE-MARCH (rau't ma:'tcz:.)

-

marsz

ćwiczebny.

ROUTINE DUTIES (ruti:n Jju'iis) -

obo-

wiązki bieżące.

ROUTINE ORDERS
dzienny.
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(~:rJers)

-

rozkaz

-

ROVING GUN (rou'wing gan) -

działe w~·

drowne.

ROW, !toi ( rou) - szereg, rzłd ; wiosłować.
RUBBER (ra'bJ) - guma, skrobaczka.
RUBBISH (ra'bisi.) - gruz, rumowisko.
RUDDER (ra'dJ) - ster, rudel.
RUIN, / to/ (ru:'in) - ruina; rujnować, zni·
weczyć.

RUINS (m:'ins) - gruzy.
RUN, / to/ (ra'n) - bieg; biegać.
RUN-AWAY (ra'neuej) - zbieg, uciekinier.
RUNNER (ra'nJ) - goniec, posłaniec.
RUNNING (ra'ning) - bieg / motoru (; bieżący, cieknący ; bieganie.
RUSH, / to/ (ra'si.) - natarcie, impet; rzucić się

naprzód.

RUSK (rct'sk)-suchar.
RUST, / to/ (ra'st) - rd'za; rdzewieć.
RUSTY (ra'sti) zardzewiały.
RYE (raj) - żyto.

s.
SABOTAGE (se'botedż) - sabotaż.
SABRE, / to/ (sej'b3)-szabla; zarąbać.
SADDLE, / to (se'dl) - siodło, osiodłać
SADDLER & HARNESSMAKER (se'd/3 11nd
ha'rnesmejk.J) - siodlarz i rymarz.
SAFE, / to/ (self) - bezpieczny; zabezpieczyć.
SAFETY (sei'fti)- bezpieczeństwo.
- razor (-rej't3)-maszynka do golenia.
SAIL, / co/ (rej'l) - żagiel; żaglować.
SAILER (sej'/3) - okręt żaglowy, reja.
SAILOR (sej'for) - żeglarz, marynarz.
Hl

SALARY (se'leri) - uposazeme, pensja.
SALT, / to/ (so:'lt) - sól ; solić.
SALUTE, to (selu:'t) - salutować, pozdrowić.
SALVE. lto/ (se'lw) - maść; ratować, namaścić.

SALYAGE (se'lwedi) - nieużytki, łom, ocalenie . towarów/ .
SAND (se'nd) - piasek.
- bag (-be'g)-worek do piasku.
SANITARY COLUMN (se'niteri ko'lem)
kolumna sanitarna.
- service (-se'twis) - służba zdrowia.
SANK-WORK (se'nk-ue'rk)-uniform. lżrg.(.
SAPPER (sd'per) - saper.
SATURDAY (sa'te<di) - sol:>ota.
SAUSAGE (so'sedi) - kiełbasa.
SAW, / to/ (so:') - piła; piłować.
-doctor (-do'kt3) specjalista od narzędzi do obróbki drzewa.

-

mili

(-mi'ł}-tartak.

SAWYER (so:'j3) SCABBARD (ske'be<d)
SCAFFOLD (ske'fo/d)
SCALO, / to/ (sko'ld)

tracz.
- pochwa.
- rusztowanie.
- oparzenie /cieczą/ ;

oparzyć.

SCALE (skej'l) leżności.

podziałka,

skala, tabela na·

SCALES (skej'ls) - waga.
SCAR, / to/ (ska:'r) - blizna; zabliźnić.
SCATTER, to ( ske't J )-rozrzucać, rozproszyć.
SCHOOL-MACHINE (sku :'I mmi:'n) - samolot szkolny.
SCHOOL SHIP (sku:'l s~yp) - okręt szkolny.
SCHOONER (sku:'n3) - szkuner. / mar/.
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SCISSORS (s1"zcrs) - nożyce.
SCOOP, /to/ (sku:'p) - czerpak, łopatka;
cz~rpać.

SCOUT, / to/

(skau't) -

zwiady, harcerz;

~zpiegować.

SCREEN, to/ (skri:'n) - zasłona; zasłonić.
SCREW, / to/ (skru:') - śruba; śrubować.
- -driver (-draj'w3)-śrubociąg.
- -propeller (-propc'/3) - śruba okrętowa.
- -off, to (-of)---ocłśrubować.
SCRIMSHANK, to (skri'mszenk) - obijać
się. /żrg/.

SEA (si:') - morze.
- borne (-bo'rn) - ładujące z morza ...
/ wojska .
- -leveł (-le'wel)-poziom morza.
- piane (-plej'n)-hydroplan.
SEARCH, / to/ (se:'rcz) - szukanie, badanie;
szukać.

- / searching / (-ing) - skoki donośności.
t art..
SEARCHING LIGHT (-laj't) - reflektor.
SEASON (si:z'n) sezon, okres.
SECOND (se'knd) - drugi, następny; za·
stępca.

SECOND-IN-COMMAND
(-in kom:'anJ)
- zastępca dowódcy.
SECRECY (si:'kresi) - dyskrecja.
SECRET (si:'kret) - tajemnica, sekret; dy·
skretny, tajny.
-, to keep-, (ki:'p-) - /za-/taić, za.
chować tajemnicę.

- service (-se'rwis) - służba szpiegowska.
SECTION (se'kszn) - sekcja, oddział, pluton.
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SECTOR (se'kt3) - odcinek / frontu/.
SECURE, to (sekju'3) - :zapewnić, zabezpie·
czyć

; bezpieczny.

SECURITY DOCUMENTS ( sekjr/riti
do'kjuments) - tajne dokumenty.
SEE, to (si:') - widzieć, dopilnować.
SEEK, to (si:'k) - szulcać, poszukiwać.
SELECTION (sele'ksvi) - wybór, dobór, selekcja.

SELF-ACTING (se'lf e'kting) - samoczynny.
SI::LF CONTAINED (-kontej'nd) - samowyst:trczalny.
- -defencc (-dife'ns)-samoobrona.
- -starter (st11;1rt3}
starter automatyczny. / mot/ .

SEMI-AUTOMATIC ARM (se'mi-otome'tik
a:'rm) - broń półautomatyczna.
SEND, to (u'nd) - wysłać.
SEND BACK, to (se'nd bek) - odesłać.
SENDER (se'nd3)-stacja nadawcza, nadawca.
SENIOR (si'ni3) - starszy /rangą/.
SENTENCE, /to/ (se'ntens) - wyrok, zdanie ; orzec, wyrokować.

SENTINEL (se'ntinel) - wartownik, warta.
SENTRY (se'ntri) - warta, straż.
SEPTEMBER (septe'mb3) - wrzesień.
SEQUENCE (se'kuens) - kolejność, nast~pstwo.

SERGEANT (s.i:'rdi:ent) - sierżant.
- maJOr (-mej'dt3) - sierżant sztabowy.
SERIES (si:'riz) - seria.
SERPENTINE (se'rpentajn) mpentyna;
kr~ty.
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służyć, usługiwać.

SERVICE (se'rwis) -

służba, obsługa.

nabo·

żefutwo.

- book

(-buk)-biążeczka słuibowa.

- dren (--Jr~s)-ubiór służbowy, mundur.
-, general-(Jimerd-)
wypoia.źenie
ogól„ obsługa ogól., użytek ogól.
- , on active-(on e'ktiw-) w służbie
czynnej.
SET, , to (ut) - ustalony, przygotowany; zestaw, zbiór, aparat; nastawiać, urz:idać.
- fire to„., to (-faj'J tu) - podpalić.
- free, to (-fri:') oswobodzić.
SEITLE, to (se'tl) - ustalić, załatwić, uregulować (rachunek).
SEITLEMENT (se'tlment)
załatwienie,
ustanowien:e, uregulowanie.
SEITLING (se'tling) - nastawienie.
SHADE, / to/ (szej'J) - cień ; ocienić, osłonić.
SHAIT (1zc1:'ft) - trzonek, wał / mot/ .
- -bearing (sza:'ft be:'ring) - łożysko osiowe
SHAKE, / to/ (szej'k) - pocrąśni~cie ; /~,
ws-/ trząsać.
SHALLOW (sze'lou) - mielizna; płytki.
SHARP (sza:'•p) - ostry, spiczasty.
SHARPEN, to (sza:'rpnr - /za-/ostrzyć.
SHAITERING POWER (sze'tering pau'J)
- siła burąca.
SHAVING BRUSH (szej'llling bra'sz) - pencłzel do golenia
SHED (m'd) - szopa, hala.
- for carts (-fo:' k.a:''ts) -wozownia, garaż.
SHEET (szi:'t) - arkusz, prześcieradło.
SHELL, / to/ (szd) - granat, pocisk; bombardować.
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SHELL, CARRIER-(kt>'ri3-) - pocisk spe·
cjalny.
-, dud-{da'd-) - niewybuch.
-, gas-{gt>'r-) - pocisk gazowy.
- -proof (-pru:'f)-hombo-odporny.
-, shrapnel-{rzre'pnel-) - szrapnel.
-, smoke-{rmou'k-) - pocisk dymny.
-, star-(rt.i;'r-) - pocisk oświetlający.
SHELTER, / to i (sze'/t3)-schron; /s-/ chro·
nić się.

SHINE, /to/ {rzaj'n} - blask; błyszczeć.
SHIP, / to/ (szyp)-okręt; zaokrętować.
- -yard (-ja:rJ)-stocznia.
SHIRT (sze:''t) - koszula.
SHOCK (szok) - uderzenie, wstrząs.
- absorber (--ebro'rb3)-amortyzator. / mot/ .
- troops (-tru:'ps) - oddziały szturmowe.
SHOE (szu:') - trzewik.
SHOEMAKER (szumej'k3) - szewc.
SHOOT, / to/ (szu:'t) strzał, wystrzał;
strzelać.

- down, to (-dau'n) - zestrzelić.
SHOOTING (szu:'ting) - strzelanie.
SHORE (szo:'3) - brzeg morza.
SHORT (szo:''t) - krótki.
- circuit (-se:'rkit) - krótkie spięcie. / el/ .
SHORTEN, to (szo:''tn) - skracać, uciąć.
SHORTENED METHOD (szo:''tnd me'tsed)
- metoda skrócona.
SHOT (szo't) - kula, naboJ.
SHOULDER (szou'ld3) barki, plecy.
SHOVEL (sza'wl) - szufla, łopatka.
SHOW, / to/ (rtou') - pokaz; pokazywać.
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SHOWER OF BULLETS (szau'J ow bu'ltts)\
- deszcz kul.
SHRAPNEL (szrt'pnel) - szrapnel.
SHRUB (ma'b) - kruk.
SHUT, to (szat) - zamykać.
- up! (-ap) - stul pysk! /żrg. /.
SICK (s;yk) - chory, słaby.
•
- room (-ru :'m) - izba chorych.
SIDE (saj'd) - strona, okolica.
SIDING (saj'ding) - bocznica /kolej./.
SIEGE, / to/ (si:'dż)--oblęźenie; oblęgać.
SIGHT, / to/ (saj't)-wzrok, celownik; ujrzeć,
spostrzec.
SIGHTS (saj'ts)-wizjer, przeziernik / kb.K.M./
SIGN, / to/ {saj'n)-znak; znaczyć, podpisać.
- -post (saj'n pou'st)-drogowskaz.
SIGNAL, / to/ (si'gne/)-sygnał, znak; sygnalizować.

-

officer (-o' fis J }--oficer łączności.
stores and wireless sets (-sto:'rs end ua/3·

fes st' t )-sprzęt łączności.

SIGNALLER (si'gne/3) łączności/.

telefonista /żołnierz

SIGNATURE (si'gnecz3)-podpis.
SILENCE, / to/ (saj'lens)-cisza; uciszyć.
SILENCE!?. (saj'lerrs3)-tłumik.
SILENT ALARM (saj'lent ela:'rm)cichy alarm.
SILK (si'lk)-jedwab.
SIMULATION (simjulej's~n) symulacja,
upozorowanie.
SIMULTANEOUS (simeltej'nits)
równoczesny.
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SINGLE (si'ng/)-pojedynczy.
- track (-trek)-jednotorowy.
SINK A SHIP, to (si'nk e szyp) -

/za·/topić

olcr~t.

SIREN (saj'ren)-syrena.
SISTER ARM (si'st3 ci:'rm) - broń pokrewna
/siostrzana .
SITUATION (siczuej'szn)-sytuacja, połozenie.
SIZE (sctj'z)-wielkość, wymiar, format.
SKETCH, /to/ (ske'cz) - szkic; szkicować,
kreślić.

SKIN (ski'n)-skóra.
SKIRMISH (ske'•misz)-potya:ka, utarczka.
SKULL (ska'/)--aaszka.
SKY (skci'j)-niebo.

SKY-LINE (skaflajn)-horyzont.
SLACKEN DOWN, to (sle'kn da1ln)-zwolni~
tempo.
SLANG (s/e'ng)-gwara, żargon.
SLASH, /to (sle'sz)-ci~cie; ciąć, rąbać.
SLAUGHTER, ' to/ (slo:'t3) - rzeź, mord;
zarzynać.

spać.
(sli:'p3)-podkład kolejowy.

SLEEP, /to/ (sli:'p)-sen;

SLEEPER

SLEEPING SACK (sli:'ping se'k)-spiwór.
SLEEVE (sli:'w)-r#aw.
SLIDE-RULE (s/aj'd ru:'l)-suwak rachunk.
SLIME (slaj'm)-szLun, muł.
SLING, / to/ s/i'ng)-temblak, J>łtla ; zawiesić.

lcb/.

SLIT, / to/ (sli't)-szculina, rozporek; rozpruć.
SLOGAN (slou'gcin)-okrzyk bojowy, hasło.
SLOOP (sfo:'p)-szalupa. / mar./.
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SLOPE, /to/ (slou'p)-na.chylenie, zbocze; /góry/ pochylać się.
- arrns ! (slou'p a:'rms)-broń na ramię!
SMALL CALIBRE ARM (smo:'l lc.e'lib3 a:'rm)
- broń małokalibrowa.
- flag (-f/e'g)-chorągiewka.
- pox (- po'k.s)-ospa.
SMITH (smi'ts)-kowal.
SMITHY (smi'dzi)- kuźnia.
SMOKE, /to/ (smou'k) - dym; dymić, palić
/pa pie rosa/.
- -screen (-skri:'n)-zasłona dymna.
SNAPSHOT (sne'p.rzot)-zdjęcie migawkowe.
SNARE (sne:'3)-. pułapka.
SNOW (sno1/)-śnieg.
SOCKS (so'ks)-skarpetki.
SOIL (soj'/)-ziemia, grunt.
SOLDER . / to/ (so'/d3)-lut; lutować.
SOLDIER ( 1ou'/dż3)-źołnierz.
,
SOLDIER'S HOME (sou'ldters hou'm)-dom
żołnierza.

pay-book (-pej'buk)-książeczka żołdu.
service-book (-se:rwis buk.) - książeczka
służby wojskowej.
- slang (-s/e'ng)-gwara żołnierska.
- will (-ui'/)-testament żołnierski.
SOLE / to/ (sou'l)-zelówka ; zelować.
SORTIE (so:'rti)-wypad. / rlc:t/ .
SOUND, / to/ (S4u'nd)----dżwięk, trzask; dżwięcnć, brzmieć.
.
- ranging group (-rej'ndting gru:'p)-plu·
con pomiarowy dźwiękowy, oddział podsłuchowy
SOUP (rn:'p)-zupa.
-
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SOURCE OF ENERGY (so:'rs ow e'nerJti)żródło energii.
SOUTH (sau'ts)-południe / geogr./.
SOUTH POLE (sau'ts pou'ł)-biegun połudn.
SPACE (spej's)-przestrzeń.
SPADE (spej'cł)-łopata.
SPAN (spe'n)-rozpiętość.
SPANNER (spe'n3)-l<lucz do śrub.
SPARE, / to / (spe:'r) - oszczędzać; z:-~asowy,
wolny.
SPARES (spe:'rs)-części zapasowe.
SPARK / to.' (spa:'rk) - iskra; iskrzyć /się/.
SPARKING.PLUG (spa:'rking pla'g) -=-świeca
/ mot./.
SPASM (spe'zm)-slcurcz.
SPEAK, to (spi:'k)-mówić, rozmawiać.
SPECIAL (spe'szl)-specjalny, szcz~gólny.
SPECTACLES, TINTED-(tin'tid spe'ktekls)
- okulary kolorowe.
SPEED (spi:'d)-szybkość.
- changing (-czej'ndżing) - zmiana bie·
gów /mot./.
- limit (-/i'mit)-szybkość maksymalna.
- per hour (-per au'3)-szybkość n/godź.
- up, to (-ap )-przyspieszyć.
SPEEDOMETER (spi:do'mit3) - szybkościo·
mierz.
SPHERE (s/i'3)-sfera, zakres.
SPINNEY (spi'ni)-gęstwina, zarośla.
SPIRAL-LINE (spaj'rel laj'n) - linia spiralna.
SPIRIT (spi'rit)-duch, spirytus.
- of enterprise (-ow e'nterprajz) - duch
przedsiębiorczości.

SPIT, / to/
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(spit)-śłina; pluć.

SPUNT (sp/i' nt )-szyna chirurg.
SPLINTER, / to/ (spli'nt1)-drzazga, odłamek;
rozłupać.

SPOIL, to (rpoj'/)-/ze-/psuć, pusto3zyć.
SPONGE (spa'ndt)-gąbka.
SPOON (spu :'n)-łyżka.
SPOTTER (spo't3)-obserwator / lot./.
SPRING, / to/ (spri'ng) - wiosna, spr~iyna,
skakać.

SPUR (spe:')---ostroga.
SPY, / to/ (spaj')-szpieg; szpiegować.
SQUAD, FIRING - (faj'ringsk.uo'd) - pluton
egzekucyjny.
SQUADRON (sk.uo'dren) -szwadron, eskadra.
SQUARE (skue'r)-czworobok, skwer, kwadrat.
STAB, / to/ (ste'b)-pchnięcie /nożem/ ; przebić
STABLE (stej'bl)-stajnia.
STAFF (Sta;'f)-sztab.
- Armoured Fighring Vehicles
(-d'•med
fa;'ting „;'hikls)-wydział wozów pancernych
Sztabu Głównego.
- Duties (-dju'tis) - wydział organizacyjny
- officer (o'/is1)---oficer Sztabu Głównego.
- Operation Branch (-operej'sz.n bra'ncz.)wydział operacyjny Sztabu Głównego.
- Plans (-p/e'ns)-wydział planowania Sztabu Głównego.
- Quartermaster's Branch (-kuo'temaste•s
bran'cz.)-kwatermistrzowstwo Sztabu Głów.
- Training Branch (-trej'ning bra'nct)
wydział wyszkolenia Sztabu Głównego.
STAGNANT WATER (ste'gnent uo't3) woda stojąca.
STAIRCASE (ste:'•kejz}-schody.
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STAKE (ste/k)-tyczka, kołek.
STALLION (ste'ljen)-ogier.
STAMP, / to/ (ste'mp)-znaczek pocztowy,
stempel ; zgnieść, pieczętować.
- / lndia rubber/ (-in'dje ra'b3).-piec:ątlta
gumowa.
STAMPEDE, / to (stempi: 'd)-popłoch; uCte·
kać w popłochu .
STANCH, !to/ (sta:'nc~) - środek tamujący
krew; tamować krew.
STAND, / to/ (ste'nd)-stoisko; stać.
- or die! (-or daj')-wytrwać albo umrzeć!
- the test, to (-c/ze te'st) --zdać egzamin.
- to your arms ! (-tu ju'3 a·'rms)--do broni!
STANDARD CONDITIONS (ste'nderd kon·
di's~ns)-tabełaryczne, normałn„ warunki / art./
STANDSTILL, / to/ (ste'ndsti/)-przerwa; za·
ttzymać si~.

STAR (sta:'r)-gwiazda.
- -shell (-m/)-pocisk oświetlający.
STARBOARD (-bord)-prawa sttona okr~tu.
STARS AND STRIPES (sta:'rs end straj'ps)sztandar Stanów Zjednoczonych A.P.
START, /to/ (sta:'rt)-start, wyruszenie; za·
czynać.

STARTER (sta:rt3)-starter / mot./.
STARY ATION (starwej'szn )-wygłodzenie.
STARVE OUT, to (sta:'rw au't)-wygłocłzić.
STATE (stej't)-stan, pańswo.
- of emergency (-ow ime'rdtensy) - stan
wyjątkowy.
of heałth
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(-ow he'lts)-stan zdrowia.
of siege (-ow si:'dż)-stan oblężenia.
of war (ow uo:'r)-stan wojny.

S1'ATION (stej'szn) - stacja, pozycja, stano·
wis ko.
-, rally - (re'li-)-stacja zborna.
STATIONERY (stej'szeneri) - materiały piś
mienne, kancelaryjne.
STAY, / to/ (:stej)-pobyt; zatrzymać sir, po·
zostać.

STEADY WIND (ste'di ui'nd)-stały wiatr.
STEAL, to (sti:'l)-kraść.
STEAM, 'to/ (sti:'m)-para; parować.
STEAMER (sti:'m3)-parowiec /mar./.
STEAM-TUG (sti:'m ta'g)-holownik parowy
/mar./.
STEEL, /to/ (sti:'l)-stal; hartować.
- plate (-plej't)-stalowa płyta.
STEEP (rti:'p)-urwisko; stromy.
STEER, / to/ (sti:'3)-ster; sterować.
STEERAGE (sti:'redi)-sterowanu / mar./.
STEERSMAN (sti:'rsmen)-sternik. / mar./ .
STEM, to (ste'm)-zatrzymać / atak/ , tamować.
STENCIL (ste'nsi/)-matryca, szablon.
STEP, / to/ (step)-krok, schód; stąpać.
- by step (-baj'-)-krok za krokiem, stop·
n1owo.
- -over, to (step ou'w3)-przekroczyć.
STER~ (ste'rn)-tylna część pokładu /mar./;
srogi.
STIFF (sti'f)-sztywny, zdr,twiały.
STIFFEN, to (sti'fn) - usztywniać, zdrętwieć,
tęitć.

STINK, / to/ (sti'nk)-smród; cuchnąć.
STINKING (sti'nking)-śmierdz1cy.
STIRRUP (sti'rep)-strzomię.
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STOCKING WORSTED (sto'king u11''sted) pończocha wełniana.

STOMACH {std'mek)-żołądek.
STONE (stou'n)-kamień, jednostka wagi.
STOOL (stu:'l)-stołek, taburet.
STOP, / to/ (stop)-przeszkoda; zatrzymać.
STORAGE (sto'redt)-magazynowanie.
- battery (-be' teri)-bateria elektryczna.
STORE, / to/ {sto;'3)-zapas, skład; magazynować.

STOREMAN (sto:'rmen) - magazynier,

sprzę

towy.

materiały, zapasy.
- branch (-brd'ncz)-dział materiałowy.
- , non-controlled-(non-konlrou'ld-) - wyposażenie niekontrolowane.
- , signal-{si'gnel-)-sprąt łącznoki.
STORM, / to/ (sto:''m) - burza; szturmować.
STOVE ( stou'w) - piec.
STRAGGLER POST (stre'gl3 pou'st) - punkt
zborny dla zbł~ych.
STRAIGHT (strej't) - prosty, -o; wprost.
STRAIN, / to/ (strej'n) - wysiłek; / na-;--,
wy-/ t~żać si~.

STORES {sto;rs)-magazyn,

STRAIT (strej't)-cieśnina;
STRAND, / to/ (stre'nd) na mieliźnie.

wąski.
wybrzeże;

osiąść

STRATEGICAL SCIENCE (strete'dtikl
saj'ens) -

wiedza wojenna.

STRATEGIST (sire' tedżist) - strateg, taktyk.
STRAW (stro:' ) - słoma.
STREAM (stri:'m) - strumień.

STREET (stri:'t) -

ulica.

STRENGHT (stre'ngts) 146

siła

/ fizyczna/ .

•

STRENGTHEN,

to

(stre'ngtsn) -

:zasilić.

wzmocnić,

STRETCHER CASE (stre'ct3 kej'z) - cięźko
ranny.
SfRETCHERS (stre'czerz) - nosze, mary.
STRIKE, to (straj'k.) - bić, uderzyć.
- the tent (-di.e tint) - zwijać namiot.
STRING (stri'ng) - powróz, ścięgno.
STRIPES, SERVICE-(se'•wis strajps) -, oznaki rangi /na rękawie/ .
.STROKE (strou'k) - uderzenie, raz.
STRUGGLE, / to/ (stra'gl) - walka; walczyć.
STRONG (stro'ng) - silny, mocny.
SUBALTERN (sa'belte•n) - podwładny, podległy.

SUBAREA (sabe:'rje) - podokręg.
SUBDIVISION (sabdiwi'i.n) pododdział.
SUBDEPO? (sabde'pou) - skład pomocniczy.
SUBJECT, !to/' (sa'bdi.ekt) - poddany, przed.
miot ; podporządkować.
SUBMARINE (sabmeri:'n) - łódz podwodna.
-, midget-(mi'di.et-) łódź podwodna
„Komar" /2-osob./.
SUBORDINATION (sebo•dinej'szn) -posłu·
szeństwo, podporządkowanie.

SUBSECTOR (sebse'k.t3) - pododdział.
SUBSOIL (sclbsojl) - pad.ziemie.
SUBSTANCE (sa'bstens) - substancja, istota
(rzeczy).
SUBSTITUTE, / to/ (sd'bstitjut) - zastępca ;
zas~pować.

SUBWAY (sd'buej) - droga podziemna.
SUCCESS (sakse's) - sukces, powodzenie.
SUDDEN (sd'den) - nagły.
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- shower (-szau'3) - ulewa, oberwanie
chmury.
.
SUEZ CANAL (nliz ken~L) - kanał Suczki.
SUFFER, to (sd'fJ) - cierpieć.
- defeat, to (-difi:'t) - poni~ść kl~k~.
SUfFOCATE, to (sd'fekejt) - /u·/dusić si~
/gaz/.
SUICIDE (m'isajd) - samobójstwo.
SULPHUR (sd'l/J) - siarka.
SUMMER (sd'm3) - lato.
SUMMIT (sd'mit) - wierzchołek.
SUN ( sd'n) - słońce.
SUNDAY (sa'ndi) - niedziela.
- uniform (-ju'niform} - mundur swtą·
teczny.
SUNDOWN (sa'ndaun) - zachód słońca.
SUNRISE (sd'nrajz) - wschód słońca.
SUNSTROKE (sd'nstrouk) - udar słoneczny.
SUPERFICIAL (superfi'szl) - powierzchowny.
SUPERIOR (rupi'ri3) - przełożony. wyższy.
- , to be -(bi-) - przewyższać /liczba/.
SUPERIORITY (supirio'riti) - przewaga, wyż
szość.

SUPERNUMERARY (mp3nju'mereri) - nadliczbowy.
SUPERQUICK (sup3kui'k} - natychmiasto·
wy /amer/ .
•
SUPERVISE, to (sup3111aj'z) - / do·, nad·/ zorować, doglądać.

SUPERVISION (sup3wi'in) SUPPLEMENT (sd'plement) pełnienie.
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nadzór.
dodatek, uzu.

zaopatrzenie, prowiant.

SUPPLY / to/ (sep/aj') - zaopatrzenie, dostawa, dowóz ; dostarczyć, zaopatrzyć.
- column (-ko'lem) - kolumna zaopatru·
jąca / oowozowaj .
- i~ue (-i's:{ju) wydawanie żywności
/ ui.opatrzenia/ .
SUPPORT, / to/ (stpo:'•t) - pomoc, wsparcie ;
pomagać.

SUPPRESS, / to/ (sepre's) - stłumić, zgn~bić.
SURFACE (se:•fes) - powierzchnia.
SURGEON (se:'rdfo) - chirurg.
SURPASS, to (serpa:'s) - przewyższać.
SURPLUS (se:'•plas) - nadwyżka, reszta.
SURPRISE, / to/ (sepraj'z) - zaskoczenie, nie·
spodzianka ; zaskoczyć.
- to take by-(111 te'jk baj-) - zasltoczyć
znienacka. / tkr. f.
SURRENDER, / to/ (sere'nd3) - poddanie si1 ł
poddać sir.
•
SURVEY, / ro/ (se:'rwej') - topografia, po·
miary ; przeglądać, robić pomiary.
- battery (-be'teri) - dywizjon pomiarowy.
- group (-gru:'p) - pluton topograficzny.
- services (-se'•wisyz) - służba miernicza.
SURVEYOR (serwej'3) - topograf, inspelctor.
rachmistrz.
SUSPECT, to (mpe'kt) - podejrzewać, obawiać si~.

SUSPECTED (sespe'k1td) - podejrzany.
SUSPENSION . (sespe'nszn) uwieszenie,
SUSPICION (sespi'szn) - podejrzenie.
SWAMP (suo'mp) - bagno.
SWEAR, to (sue:'3) - przysi~gać.
SWEAT, / toi bue't) - pot; pocić ai~.
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SWEEP, / to/ / SWEEPING/ (sui:'p) ba;

koś-

kosić, zamiatać.

SWELLING (s~'/ing) - spuchlizna.
SWIM, / to/ (sui'm) - kąpiel; pływać.
SWITCH (sui'cz) - przełącznik ; /el/.

kąt

przenoszenia ; / art./ .
- on / off/ , to (-on, of) - włączyć, wyłączyć. / el./ .
SWOON, / to/ (suu'n) - zemdlenie ; zemdleć.
SYRINGE (si'rindż) - strzykawka.
SYSTEM (si'stem) - system, układ.
SYSTEMATIC (sisteme'tik) - systematyczny.

T.
TABLE (tej'bl) - stół, tabela.
T ACHOMETER (teko' mit3)

tachometr.

/ mot./ .

TACTICS (te'ktiks) - ·taktyka.
TAIL (tej'/) - ogon, koniec.
TAILOR (tej'/3) - krawiec.
TAKE, to (tej'k.) - brać, wziąć,

zaprowadzić.

- air, ro ( e:'3 )-zaczerpnqć powietrza.
- over, to (-ou'w3) - przejąć.
- prisoner, to (-pri'zen3) - wziąć do niewoli.
- the course, to (--dze k.o:'rs) - brać kurs.
/ mar/ .
TAKING OFF (tej'k.ing of) - start. / sami./ .

TANGENT ELEVATION (te'ndżent
elewej'szn) - kąt celownika. / str./.
TANK, / to/ (te'nk)-tanlc, zbiornik; napełnić.
- trap (-tre'p) - pułapka p. tankowa.
TAP, / to/ (te'p) - kurek; stukać.
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TAPE (tej'p) - taśma.
TAPING (tej'ping) - mierzenie taśmą.
TAPS (te'ps) - capstrzyk.
TARGET (ta:'rget) - tarcza, cel. / sam., art./ .
- , moving-(mu;'wing-) -

/str./.

cel

-, stationary-(stefszeneri-) -

ruchomy.
cel stały.

/ str./ .

TASK (ta'sk) - zadanie / ogniowe/ .
tabela zadań ognio- table (-tej'bl) wych. /art. / .

TEA (ti:') - herbata, podwieczorek.
TEACHING (t1:'czing) - nauczanie.
TEAM (ti:'m) - zespół, zaprz~g.
TEAR, to (te'J) - / po-, roze-/drzeć, targać.
TEAR-GAS (tr.'J ges) - gaz łzawi'!cy.
TECHNICS (te'kniks) - technika.
TECHNICIAN (te'kniszen) - technik.
TELEGRAPH, /to / (te'legra:f) - telegraf, telegrafować

TELEGRAPHIST (tele'grafist) - telegrafista.
TELEPHONE, / to/ (te'lefoun) telefon;
telefonować.

TELEPHONIST (tele'fonist) - telefonista.
TELESCOPE (te'leskoup) - teleskop.
TELEVISION (telewi'i:n) - telewizja.
TELL, to
(tel) - powiedzieć, opowiadać.
TEMPERATURE ( te'mpereczJ )-temperatura.
TEMPORARY (te'm~reri) - czasowy, chwilowy.
- position (-pozy'szn) czasowe. / tkt./.

TENAOTY (tene'siti) -

stanowisko tym·

wytrwałość, spoistość.
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TENDER (te'ndJ) -

wezwanie do składania

ofert.

TENT, / to/ (te'nt) - namiot; obozować.
TENTAGE 1te'ntedt)-wyposaienie namiotowe.
TERM (te'rm) - termin, okres.
- of probarion (-cnv probej'szn) - olr.:res
próby.

TERMINUS (te'rminus) - stacja końcowa.
TERMS (te'rms) - warunki.
TERRAIN (tert>j'n) - teren.
TERRITORY (te'ritori) - terytorium, obszar.
TEST, / to ' (te' st) - próba, egzamin; ptÓ·
bować.

•

THAW, / to/ (tsou') - odwilż; tajać.
THEATRE OF WAR (tsi'et1 ow uo'r) -

te-

atr wojny.

THEODOLITE (tsw'Jolait) - teodolit.
THEORY (tsi:'eri) - teoria.
THERMOMETER (tst>Tmo'melJ) - rennomett,
THICK (tsi'k) - gruby, g~ty.
THIN (tsi'n) - cienlci, rzadki.
THIRST (tse:'rst) - pragnienie.
THIRSTY (tst>:'rsti) - spragniony.
THO RN (tso:'rn) - cierń, kolec.
THREAD, / to/ (tsre'd) - nić; nawlelcać.
THREAT (tsre't) - groźba, pogróżka.
THREATEN, to (tSTe'tn) - grozić, zagrażać.
THREE ENGINED (tsri:' e'ndtinJ) - trzy·
motorowy.

THREE PHASE CURRENT (tsri:' fej'i.
ka'rent) - prąd trójfazowy. /el./ .
THROAT (tsrou't) - gardło, krtań.
THROTTI.E DOWN, to (tsro'tl Jau'n) zgasić, zdławić / motor.,'.

THROW, / to/ (tsrou') - rzut; rzucać.
THRUST, / to (tsra'st) - natarcie; pchnłć·
/ tkt./.
- through, to (-tsru:' ) - przebić si,. / dt..c./.
THUNDER, / to / (tsa'm/3)-grzmot; grzmieć.
THUNDER STORM (tsa'nd3 sto:'rm) burza z piorunami.
THURSDAY (tse'rsdi) - czwartek.
TICKET (ti'ket) - bilet.
TIDE (taj'd) - przypływ, odpływ, okres.
TIE, / to/ (taj') - węzeł krawat; wiązać.
TIGHT (taj't) - szczelny, obcisły.
TIMBER (ti'mb3) - drzewo budowlane.
TIME (taj'm) - czas, raz.
- of flight (-0111 flaft) - czas lotu.
- -table (-tej'bl) - rozkład jazdy.
TIN (ti'n) - puszka, cyna.
- ·hat (-het)- - hełm stalowy / zrg/ .
TINSMITH (ti'nsmits) - blacharz.
TIRE, / tot (ta/3) - opona / aura/ , obtfCZ;
zmęczyć,

znużyć.

TIRED (taferd) zmęczony.
TO-DAY (tiu/ej') - dzisiaj, obecnie.
TOGGLE, / to/ (to'g/) - knebel; umocować.
TOIL, / to/ (toj'l) - mój, trud; harować.
TON (ta'n) - tenna.
·
TONGS (ta'ngz) - obcęgi, szczypce.
TONGUE (ta'ng) - język, mowa.
TOOL-LORRY (tu:'/ lo'ri) - wóz warsztatowy.
- ·malm (~j'k3) - ślusarz narz~wy.
TOOLS (tu:'ls) --: narzędzia, instrumenty.
TO-MORROW (tu mo'rou) - jutro.
TOOTH, TEETH (tu:'ts, ti:'ts) - Złb, ięby.
- -ache (-ej'k) - ból zębów.
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TOOfHED WHEEL (tu;tsd 11i:'I) -

koło

z~bate.

wierzchołek, szczyt.
- , on the-(on dze--) - na wierzchu.
- -boots (bu:'ts) - buty z cholewami.
TORCH (to'rcz) - pochodnia.
TORPEDO (totpi'dou) - torpeda.
- boat (-bou't) - torpedowiec 1okręt/.
- carrier (-ke'ri3) - samolot torpedowy ..
TOUCH, /to/ (ta'cz) - dotyk; dotykać.
TOUGH (taf)-żylasty, mocny.
TOW EL (tau' eł) - ręcznik.
TOWER (tau'3) - wieża, twierdza.
TOWN MAJOR (tau'n mej'di.3) - komendant placu miast:i./ .
TOXAEMIA (toksi'mie) - zakażenie krwi.
TOXIC SMOKE (to'ksik smo1lk) - dym

TOP (top) -

trujący.

TRACE, / to/ (trej's) - ślad; tropić.
TRACK (tre'k) - droga, crakt, tor.
TRACTOR (tre'kt3) - traktor, ciągnik:
TRADE (trej'd) - handel, rzemiosło.
TRAFFIC (tre'fik) - ruch, komunikacja.
- acc1dent (-e'ksident) - wypadek drogowy.
przepisy
- regulation (-regjulej'szns) ruchu.

TRAIL (trej'l) - ogon / lawety/ .
TRAILER (trej'l3) - doczepka. / mot./.
TRAIN (trej'n) - pociąg, szereg.
- conductor (-konda' kt 3) maszynista
kole1owy.

TRAINING (trej'ning) 15•

camp (-ke'mp) -

ćwiczenie,

obóz

trening.

ćwiczebny.

TRAJECTORY (tredte'k.teri) -

tor pocisku.

/art./.
TRAITOR (tre'jt3) zdrajca.
TRANSFER, / to/ (tra'nsfJ') - przeniesienie,
przekaz ; przenosić, przekazać.
TRANSFORM, to (trensfo:''m)-przekształcić.
TRANSFORMATION ( trensfo'mej'szn)
przekształcenie, przeobrażenie.

TRANSJORDAN (trensdto:'rden) Transjordania.
TRANSLATE, to (trenslej't) - /prze/-tłu
maczyć /pismo/.
TRANSLATOR ( trenslej't 1)-tłumacz.
TRANSPARENT (trenspbent) - przezroczysty, przeirzysty.
TRANSPORT, / to/ ftre'nspo:''t} - transport,
przewóz ; transportować, przewozić.
TRAP (tre'p) - pułapka, zasadzka.
TRAVEL, / to/ ( tre'wl}-podróż ; podróżować.
TRAVELLING EXPENSES (tre'weling
ikspe'nsyz} - koszty podróźy.
TRAY (trel) - taca.
TREASON (tri:'ln) - zdrada.
TREATMENT (tri:'tment) - leczenie, opracowanie.
TREATY (tri:'ti)-traktat, umowa.
TREE (tri:') - drzewo /rosnące / .
TRENCH, / to/ (tre'ncz) - rów / strzelecki/ ;
kopać rowy.
TRENCH MORTAR (tre'ncz mo''tJ) - moździerz.

TRENCHES (tre'nczyz) ·_ rowy, okopy.
TRIAL (traj'el) - próba, rozprawa sądowa.
TRIANGLE (traje'ngl) - trójkąt.
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TRIANGULAR (traje'ngjul3) -

chustka trój·
/ opatrunkowa/; trójlqtny.
TRJGGER (tri'g3) - cyngiel. / kb./.
TRIPOD (traj'pod) - trójnóg, statyw.
TRIUMPH, / to/ (traj'ffllf) - tryumf; tty·
kąma

umfować.

bateria, oddział / wojskowy/ , pluton kawalr.
- carrier (-ke'ri3) - samolot transporto·
wy / wojskowy/ .
bateryjny punkt
- picket (-pi'ket) świetlny ustalenia / art./ .
TROOPER (tm:'PJ) - żołnierz, jeździec.
TROOPS (tru:'ps) - wojsko.
TROPICS (tro'piks) - kraje tropikalne.
TROUBLE, / to/ (tra'bi) - kłopot, troska ;

TROOP (tm:'p) -

niepokoić.

TROUSERS (trau'zerz) - spodnie.
TRUCE (tru:'s)-zawieszenie broni, rozejm.
TRUCK (tra'k) - wóz ci~żarowy.
TRUMPET, lto (tra'mpet)-trąbka; trąbić.
TRUMPETER (tra'mpet3) - tr~bacz.
TRUTH (tru:'ts) - prawda, wierność.
TRUNK (tra'nk) - pień, kadłub, kufer.
TRY, to (traj')-próbować, badać.
TRYING (trafing)-przykry, mrczący, bolesny.
TUBE (tju:'b) - rura.
TUESDAY ( tju:'zdi) - wtorek.
TUMOUR (tju:'m3) - wrzód.
TUNNEL (ta'nel) - tunel, przekop.
TURKEY (te:'rl:i) - Turcja.
TURN, /to/ (te:'rn) - zwrot, obrót; obra·
cać, odwracać.

15'

-= off,

to (-of) - . zboczyć. ?~~ręcić.
- over, to (-<>u'w1) - wywroetc.
TURNER (u:'rn1) - tokarz.
TURNING LATHE (te'rning lej'd~) - tokarka.
TURNS, by-(baj te'rns) - na zmianę, na·
przemian.
TURRET (ta'ret) - wieżyczka. / mar/.
TWEEN DECK (tui:'n dek) - mię:dzypokład.
/ mar/.
TWICE (tudj's) - dwukrotnie.
TWIG (tui'g) - gałązka, pr~t.
TWIN-GUNS {tui'n ga'ns) -działa bliźniacze.
TWIST OF RIFLING (tui'st ow raj'f/ing) skok /skręt/ gwintu. /kb./.
TYPE, / to/ (taj'p) - typ; pisać na maszynie.
TYPE-WRITER (ta/prajt3) - maszyna do
pisania.
- ·wtiting (-rajting)-pisanie na maszynie.
TYPIST (taj'pist) - srenotypista, pisący na
maszynie.
TYRES (taj'ers) - opony samochodowe.

u.
U·BOAT (ju'bout) - łódź podwodna.
UNABLE TO MARCH (anej'bl tu ma:'rc{)
- niezdolny do marszu.
UNARMED (ana:'rmJ) - nieuzbrojony.
UNCERTAIN (anse:''tn) - niepewny.
UNCOCK, to (anko'k) - odbezpieczyć. / kb./ .
. UNCOVERED WIRE (ank,a'werd uaj'3)
drut nieizolowany.

m

UNDER COVER OF -THE NIGHT (a'nd3
ka'w3 ow dte naj't) - pod osłoną nocy.
- -ground (-gra'unJ) - podziemny.
UNDERMINE, to (andetmaj'n)-podminować.
UNDERSIGN, to (andersaj'n) - podpisać.
UNDERSTAND, to (anderste'nd) - / z-/ rozumieć.

UNDERSTANDING (anderste'nding) - porozumienie.
UNDERTAKING (andertej'king) - przedsi~
wzi~cie.

UNDERWATER SPEED (anderno't3 spi:'d)
- szybkość podwodna /łódź pod./ .
UNDERWEAR (anderue' 1) - bielizna dolna.
UNDULATING GRvJND (a'ndjulejting
l{rau'nd) - falisty teren.
UNEVEN GROUND (ani:'wn vau'nd) nierówny teren.
.
UNEXPECTED (anekspe'ktyd) - nieoczekiwany.
UNFIT, to/ (anfi't) - niezdatny; uczynić
niezdolnym.
UNION (j11:'nien) - zjednoczenie, związek.
UNION JACK (ju:'nien dte'k) - Brytyjska
Flaga Narodowa.
UNIT (ju:'nit) - jednostka, oddział.
UNIVERSAL (juniwe'rsl) - powszechny.
UNLIMBER, to (anli'mb3) ocłprwdkować. / art.f.
UNLOAD, to (anlou'J) - rozładować /broń.I.
UNLOCK, to (anlo'k) - odmykać, odbezpieczać. 'kb./ .
UNMASKED GROUND (anma:'skd grau'nd)
- otwarte pole. /rkt./.
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UNPOISON, to (anpoj'zn) - odtruć /gas/.
UNPROTECTED (anprote'kted) nieosłoniony.
UNROLL, to (anrou'l) - rozwin4ć.
UNSADDLE, to (anse'dl) - rozsiodłać.
UNSAFETY, to (anselfti) odbezpieczyć.

/ kb./ .

„

UNSCREW, to (anskru:') - odśrubować.
UNSERVICEABLE ( anse'•wisebl) - niezdamy
do uiytku.
UNSPOOL, to (anspu:'l) - odwijać szpule.
UNTRAINED (antrefnd) - niewyćwiczony.
UPHOLD, to (aphorlld) podtrzymywać,
podpierać.

UPKEEP (ap'ki:p) konserwacja.
UPPER ARM (a'pe•-a:'rm) - przedrami~.
- -deck (-dek) - górny pokład. / mar./.
UPRIVER (apry'w1) - w gór~ rzeki.
UPSET, to (apse't) - / wy-, prze-/wrócić.
UPSIDE DOWN FLYING (a'psajd dau'n
flaj'ing) - lot na plecach.
URGE, to (e:'rdt) naglić, nalegać.
URGENT (e:'•dtent) pilny /terminowy/.
- telephone call (-te'lefoun ko'/) - pilna
rozmowa telefoniczna.
URINAL (j11:'rinel) - urynał /mr:ski/ .
USABLE (ju:'zebl) - przydatny, zdamy do
użycia.

USE, / to/

zwyczajać.

(ju:'z)

-

użytek;

używać, przy·

USEFUL (ju:'sful)-/ po-, u-/żyteczny.
USELESS (ju'tles) - nieuzyteczny.
USUAL CHANNELS (ju'żuel cu'nels)
droga służbowa.
159

UTENSILS (jute'nsils) - sprzęt? narzędzia.
UTILIZE FULLY, to (ju:'tilaiz u'li) - wyzyskać w pełni. / zwycir_stwo l.

V.
VACCINATE, to (we'ksinejt) -.szczepie.
VACCINATION (weksinej'szn) - szczepienie.
VACCINE (we'ksin) - szczepionka.
VALLEY (we'li) - dolina.
VALUE, /to/ ( we'lju) - wartość, cena ; ocenić, szacować.

VALVE (we'lw) - wentyl, lampa radiowa.
VAN (we'n) - wagon bagażowy.
VANGUARD (we'11ga:rd) - straż przednia.
VANQUISH, to (we'nkuisz) - zwycir_żyć,
pokonać.

VAPORIZE, ro (wej'peraj<.) - /wy-/parować.
VAPOUR, / to/ (wej'p3) - para wodna; pa·
rować.

VARNISH, / to/ (wa'rnisz) lakierować.

lakier, pokost;

VEGETABLES (we'd~etebls) - jarzyny.
VEHICLE ( wi:'hikl) - pojazd, wehikuł.
VEIL, / to/ (wej'l) - zasłona; zasłonić.
VELOCITY (welo'siti) - szybkość, chyżość.
- error (-e'r3) - / amer/ . różnica szybkości początkowej.

/art./.

- , muzzle-(ma'z/-) - szybkość początko
wa / wylotu / /art./ . ·
- , remaining-(remej'ning)-) - szybkość
pozostała. /art./.
- , strilcing-(straj'king-)
szybkolć w
punkcie uderzenia.
/
art./.
~_;_~.:.._~~~~~~~--

VENTILATION (wentilej'szn) - wentylacja.
VENTILATOR ( wentilej'tJ) - wentylator.
VENTING (we'nting) - zapłon. /str/.
VENTURE, / to/ (we'ncz3) - ocłwaienie si~,
ryzyko, hazard ; ośmielić si~.

VERBALLY ('lł'e:'rbeli) - ustnie.
VERDI CT (we:'rdikt) - wyrok.
VERIFY, to (we'rifaj)-sprawdzić, poświadczyć.
VERTICAL ( we:'rtikel)-pionowy, prostopadły.
VERY (we'ri) - prawdziwy, istotny; bardzo.
VESSEL (wt' si) - statek, naczynie.
VETERINARY HOSPITAL (we'trineri
ho'spitl) - szpital dla zwierząt.
VIADUCT (waj'dakt) - wiadukt.
VICE (waj's) - imadło, nałóg, wada.
VICTOR (wi'kt3) - zwyci~.
VICTORIOUS (1ł'ikto'ries) - zwycipki.
VICTORY ( „;'kteri) - zwyci~two.
VICTUALS (wi'tels) - żywność, artykuły
spożywcze.

VIEW ( wju:') - pole widzenia, widok, pogląd.
- -point (-poj'nt)
punkt widzenia„
pogląd.

VIGILANT (wi'diilent) - czujny, baczny.
VILLAGE (wi'ledi) - wieś.
VIOLENCE (waj'elens) - gwałt, przemoc.
VIS~BIL;TY (wizibi'liti) widoczność, widzialnosc.

VOCABULARY

(woke'bjuleri)

-

słownik,

katalog.

VOLLEY ( „o'li) - salwa.
VOLPLANE (wo'lplejn) - lot ślizgowy.
VOLUME (wo'ljum) - tom, obj~tość.
VOLUNTEER (wolonti'3) - ochotnik.
Hl

VOUCHER (wau'a;)-dowód Jca50wy, poręka.
VOYAGE, / to i ('lllO'jedt) - podróż /morzem/;
podróżować.

VULCANIZE, to ( wtt'/k.enajt)-wullcanizować.
VULCANIZER (wa'lk.enajz;) - wulkanizator.

w
WAGES (uej'dtis)-zarobelc, płaca.
W AGON (ue'gen )-wagon, wóz.
- line (-laj'n) - stanowisko ciągników.
/wozów/.
WAIST-BELT (uej'st be'lt) - główny pas
/mun./.
WAITING ROOM (uej'ting ru:'m)-pocz•·
lcalnia
WALK, 'to ' (uo:'k)-chód; chodzić.
WALKING CASE ( uo:'k.ing k.ej't) - lelclco
ranny.
WALL (uo:'/)-ściana, mur.
WALLET (uo'let)- torba, portfel.
WANT, /to/ (uo'nt)-potrzeba, bralc ; chcieć.
-, to be in-(bi in-)-potrzebować, odczuwać brak.
WAR (uo'r)-wojna.
- area (-e:'rie)-teren wojny.
- bonus (-bou'nes)-dodatek wojenny.
- debts (-de'ts)-długi wojenne.
- dia.ry (-dttj'eTi)-pamiętnik wojenny.
- equipment table (-ek.ui'pment tej'bl)-ta·

bela
-

należności.

establishment (-estt'blistment)-etat

juiny.
1•2

wo-

- experience (-ekspi:'riens) - doświadczenie
wojenne.
- fleet {-fli:'t)-flota wojenna.
- gas (-ge's)-gaz bojowy.
- indemnity (-inde'mniti) -odszkodowanie
wojenne.
- materia[ (-meti:'riel) - materiał wojenny.
- office (--0'/is) Min. Spraw Wojsk.
/ Wojny/.
WARD (uo'rd)-sala szpital.na, dozór.
WARDEN (uo'rdn)-strainilc, opiekun.
- post (-pou'st)-posterunek obr. p. lotn.
W ARDROBE ( uo'rdroub )-szafa.
WARFARE (uo'rfe:3}-stan wojenny, walka.
WARLIKE STORES (uo'r[ajk sto:'rs)- mate·
riały wyposażenia bojowego.
WARM, fto/ (uo'rm)-ciepło; ciepły, ogrze·
wać.

WARN, to (uo'rn)-/o-, prze·/strzegać.
WARNING (uo'rning)--ostrzeżenie.
W ARNING SIGNAL {uornmg si'gnel)-znak
ostrzegawczy.
WASH, to (uo'sz)-myć /si~/, prać.
W ASH-BASIN {uo'sz bej'sn )-miednica.
W ASHING ( 110'szing)-pranie, bielizna
WASTE, 1to (uej'st) - odpadki, marnotrawsrwo ; crwonić.
WATCH, , to 1 (uo'cz)-straż, zegarek; czuwać
- -over, to (-<>u'w;)-pilnować.
- -tower (-tau';)-wieża obserwacyjna.
W ATER, / tO/ (uo' t; )-woda ; poić, nawodnić.
- -bag (-be'g)-worek na w~.
- -bottle (-bo' tl)-manierka.
- -piane (-plej'n )-hydroplan.
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W ATER-PROOF ( uo't1pru:'f) - wodoszczelny,
nieprzemakalny.
- -supply (-sep/aj')-zaopatrzenie w wodę.
- -worlcs (-ue:'rks)-wodociąg, fontanna.
W A TERING ( uo'tering}-nawadnianie.
WAVE, / to/ (uej'w)-fala; machać, dać znaJc
- -length (-le'ngts)-długość fali. / rad./ .
WAVEMETER (uej'wmit3)-falomierz.
WAY (uej'}-droga, sposób.
- -bill (-bi/)-list przewozowy.
- -mark (-ma:'rk)-drogowskaz.
WEAKEN, to (ui:'ken)-osłabić, nadwyrężyć.
WEAKNESS (ui:'knes)-słabość, bezsilność.
WEAPON (ue'pn}-broń.
WEAPONED (ue' pend}-uzbrojony.
WEAR OF THE GUN ( ue'r ow dte gan) zużycie działa.

WEATHER (ue'Jz3)-pogoda.
- forecast (- fo:'rkast) - przepowiadanie
pogody.
WEDNESDAY (ue'nzJi)-środa.
WEIGH, /to i (uej')-ważenie; ważyć.
WEIGHT (uej't)-ciężar, waga.
WEIGHTY (uej'ti)-ciężlci, ważki.
WELD, to (ue'/d)-spawać, szwejsować.
WELDER (ue'lcl3)-spawacz.
WELL (ue'/}-stucłnia; dobrze.
- done ! (-Jan)-dobru zrobione!
- planned (-ple'nJ)-według planu.
WEST (ue'st)-zachód / geogr./ .
WHEAT (ui:'t)-pszenica.
WHEEL, / to/ (ui:'l)-lcoło; toczyć.
WHEELER (ui:'/3}-lcołodziej, stelmach.
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WHETSTONE (ue'tstoun)-osełka do ostrze·
nia.
WHIP, / to/ (11i'p)-bat; smagać.
WHISTLE, / to/ (11i's/) - gwizdek, gwizd;
gwizdać.

WHITE (uaj't)-biały.
- -smith (-smits)-blacharz.
WIDEN, to (uaj'dn)-/roz-, po·/szerzać.
WIDTH (11i'dz)-szerokość.
WILD (11aj'/d)-puszcza; dziki.
WILL, /to/ (11il) -wola, chęć, testament; prag·
nąć, zechcieć.

WINCH (11i'nc<::)-korba, rączka.
WIND (ui'nd)-wiatr.
-, flank -(fle'nk. ui'nd)-boczny wiatr.
-, following-(fo'/ouing-)-tylny wiatr.
-, head-(he'd-)-czołowy wiatr / z priodu/
WIND, to (uaj'nd)-owijać, skręcać.
WINDING (uaj'nding}-zakręt; kręty.
WIND'S EYE (ui'nds aj)-kierunek wiatru.
WIND SCREEN (-skri:'n)-szyba ochronna.
WING (ui'ng)-skrzydło.
WINGS (ui' ngs )-odznaka lotnicza.
WIPER (uaj'p3)-szczotka /do armat./.
WIRE, / to/ (uaj'3)-drut, depesza; telegrafować.

- rope (-rou'p)-lina druciana.
WIRELESS (uaj'3les)-radio; bez drutu.
- message (-me'sedi}-radiowa wiadomość.
- set (-ret)-aparat radiowy.
WITHDRAW, to (11i'dzdro:) -cofnąć, wycofać /się/.

WITHDRAW AL (uidzdro'el)-odwrót.
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WITNESS, /to/

(ui'tnes)-świadek,

zeznanie;

$wiadczyć.

- point (-poj'nt)-cel porównawczy /str./.
WOOD (uu'd)-drzewo, Lli.
- ·urnec (-te:'rn3)-tokarz drzewa.
WOOL (uu'l)-wełna. .
WORD (ue'rd)-słowo, hasło.
WORK, /to/ (ue'rk)-praca; pracować.
- -bench (-be'ncz)-stół warsztatowy.
WORK-DAY (-dej')-dzień powszedni.
WORKER (ue'rk3)-robotnik, pracownik.
WORKMAN (ue'rkmen)-rzemieślnik.
WORKS (ue'rks)-zakład, fabryka.
WORKSHOP ( ue'r kszop )-warsztat.
- branch (-bran'cz)-dział warsztatowy.
WORLD (uer/d)-świat.
WORM, /ro/ (ue'<m)-robak; pełzać.
WOUND, /to/ (uu'nd)-rana; ranić.
-, contused-(kontju:'zd-)-rana gnieciona.
-, gunshot-(gd'nrzot-)-rana postrzałowa.
-, incised-(insaj'zd-)-rana ci~ta.
-, lacerated-(/e'serejted-)-rana szarpana.
-, punctured-( pd'nkczerd- )-rana kłuta.
-, self inflicted-(re'/f infli'kt~d-) -raM
własnoręcznie zadana.
WRECK, /to/ (re'k)-wrak, ruina; zrujnować.
WRECKAGE (re'ked~) - szczątki /rozbitego
okr~tu./.

WRENCH, /to/ (re'ncz) - śrubsztak, klucz
francuski ; wywichnąć.
WRITE, to (raj't)-pisać.
WRITTEN in Polish (ri'tn in pou'/irz)-pisany
po polsku.
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X.

X-MAS (kri'smts)-Boże Narodunie.
X-RAYS (t'kmj.t)-promienie X, Roentaena.
Y.

YARD (ja:'rd)-iard (91>4 cm), dziedziniec.
YEAR (ji'3)-rok.
-

of issue (--<Jw i'szju)-rok wydania.
of hirth (- - be"rts)-rok urodzenia.
YEARLY (ji'tr/i)-rocznie.

YELLOW

(je'lou)-żółry.

cross (- kro's)-żółty krzyż /gaz./.
YEOMANRY (jou'menri)-milicja / konna/ .
YPERITE (i'ptrajt)-iperyt.
-

z.
ZEAL (.ti:'l)-zapał; gorliwość.
ZENITH (.tt'nits)-zenit.
ZERO (zi'rou)-zero.
- line (-laj'n)-kierunek dozoru /art./
-

point (-poj'nt)-punkt dozoru /art./.

ZINC (zi'nk)-cynk.
ZONF (wu'n)-strefa, pas.
- of dispersion (--<Jw Jispt:'rs.tn)-pole rozrzutu /art./ .
- of fire (- ow faj'3)-strefa ognia /str./ .
ZOOM, ro (.tu:'m)-wznosić s~ /pionowo/.
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SKRÓTY I DODATKI

•

ALFABET ANGIELSKI
(niez~ny załącur.k do tabeli ,krótów)
A, a-ej

B, b--bi
C, c-ssi
D, d-di
E, e-i
F, f-ef
G, g-dżi
H, h-eja:

I, i-aj

J.

j-dżej

K, k-kej
L, l-el
M, m-em
N, n-en
O, o-<>u
P, p-pi
Q, q-kju

R, r-aar

s, s-es
T,

t-ti

U, u-ju
V, v-wi

W, w-dabl1u (dabl u)
X, x-eks
Y, y-uaj
Z, z-zed
U

w

•!:

a g a : S~róty na_le~y czr:ać przy ~y~u
fabetu, Jak wyzeJ, np.. A. A. - CJ CJ,
P. O. L. = pi ou el; H. E. eja i,

=
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ALFABET FONETYCZNY
A-Acie (ek)
B-Beer (bi:'3)
C--Charlie {cta'r/j)
D-Don (don)
E-Edward (e'duerd)
F-Freddie (fre'Ji)
G-George (dto•dt)
H-Harry (l><lry)
I-Inie (ink)
J-Johnnie (dto'ni)
K-King (kin'g)
L-London (la'ndn)
M-Monlcey (man'ki)

N-Nuts (na'ts)
O--Orange (o'rendi)
P-Pip (pip)
Q-Queen (kui:'n)
R-Robert (ro'bert)
S-Sugar (szu'g3)
T-Toc (tok)
U-Uncle (a'nkl)
V-Vie (wik)
W-William (ui'liem)"
X-X-Ray (e'ks-rej)
Y-Yorlcer (jo:'k;)
Z-Zebra (ti'bre)

U w a g a : przy sylabizowaniu zarówno slcrótów jale i słów (np. w rozmowie telefonicznej, przy nadawaniu telefonogramów, podawaniu nazwisk i t. p.) należy si~ posłu
giwać podanym ustalonym alfabetem fonetycznym wg. poniższego wzoru :
a) sierót: A.D.F. podawać: ej lajlc *) Elt;
di lajlc Don ; ef lajlc Fredi.
b) Słowo „Mile" podawać: em lajk Manki ; aj lajlc Inie ; d lajlc Landn ; i lajlc
E'due•d.
*) „lajlc" w1. pisowni ani. „!ikt" „jak".

Zllacsy
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A
A 1-zdolny do służby liniowej.
A.A.= Anti·Aircraft-przeciwlotniczy, - cza.
AA.C.D.-Anti·Aircraft Coastal Defence - p.
lotnicza obrona wybrzeży.
A.A.D.-Armoured Automobile Detachment oddział wozów pan.:ernych.
A.A.F-Auxiliary Air Force-milicja powietrzna
A.A.gun, - Anri·Aircraft.gun-działo przeciw·
lotnicze.
a.b.-able-bodied-zdolny (do służby wojsk).
A.B.-Army Book-formularze książkowe.
A.B.S.-able-bodied seamen - starszy marynarz.
a/ c.-account-rachunek.
A.C.-Air Commodore - dowódca (komodor)
lotnictwa.
A.C.-Army Council-rada wojenna.
Ac.-Air craftman-szeregowiec lotnictwa.
A.c.-armoured car-pojazd pancerny.
A.c.c.-Army Cyclist Corps - korpus rowerzy.
stów.
A.C.I.-Army G>uncil Instruction-zarządzenie
rady wojennej.
ACK.-acknowledge-potwierdzić.

A.C.M.-Air Chief Marshal-naczelny dowód·
ca lomictwa.
A.C.0.-Aircraft officer--oficer lotnictwa.
A.Coy.-„A"·Company-I. kompania.
•a.c.p.-Air corporal-podoficer lotnictwa.
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A.D.-ammunition dump-skład amunicji (polowy).
A.D.-Assistant D1rector-zastępca dyrektora.
A.D.C.-:-Aid de Camp-adiutant osobisty.
A.D.F.-Air Defence Force-obronne siły lotnicze.
A.D.O.S.-Assistant Director Ordnance Service
-zastępca dyrektora służby wyposażenia.
A.D.S.-Advanced Dressing Station-wysunięty punkt opatrunkowy.
'
A.F.-Army Form-formularz wojskowy.
A.F.-Air Force-siły lotnicze.
aft.-aftcr, aftcrnoon-po, popołudnie (u).
A.F.V.-Armoured Fighting Vehicle - pojazd
pancerny bojowy.
A.G.-Adjutant Generał-Adiutant główny,
A.G.-Anti·Gas-przeciwgazowy.
a.h.-amperc-hour-ampero-godzina.
A.H.C.-Army Hospital Corps - korpus sanitarny.
A.I.-Assistant lnspector-asystent inspektora.
A.I.A.-Assistant lnspector of Armourcrs-asystent inspektora rusznikarzy.
A.I.F.-Australian Imperial Force-wojska brytyjskie w Australii.
A.I.0.-Army Intelligence Officer-oficer wywiadowczy (dcfenzywa).
•
A.L.-Army List-lista awansów.
A.M.-Air Mail-poczta lotnicza.
Am.-ammunition-amunicja.
a.m.-ante meridiem-przedpołudniem.
amb.-ambulance-ambulans.
A.M.C.-Army Mcdical Corps-korpus sani·
tarny.
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A.M.0.-Army Medical Department-Wojskowy departament sanitarny.
A.M.0.-Army Medical Officer-<>ficer sarutarny.
A.M.S.-Army Medical Services-służba sanitarna.
A.N 2.A.C.-( ANZAC) Australian-New-Zealand Army Corps-australijsko nowozelandz·
kie siły zbrojne.
A.0.-Accountant officer - oficer rachunkowy.
A.0.-Army Order-dziennik rozkazów.
A.O.C.-Army Ordnance Corps-korpus wyposażenia (Ordnance).
A.0.C.-Air Officer Commanding - dowódca
sił lotniczych.
A.0.0.-Advanced Ordnance Depot-wysunię
ta składnica wyposażenia (Ordnance) .,
A.0.M.E.-Assistant Ordnance Mechanical En·
gineer-pomocnilc inżyniera mech. służby wyposażenia.

A.0.S.-Army Ordnance Service - służba wyposażenia armii.
A.O.W.-Advanced Ordnance Workshop-wysunięty .varsztat wyposażenia (Ordnance).
a.p.-aiming point-punkt celowania.
A.P.-ammunition point-punkt amunicyjny.
A.P.-armolil'
piercing przeciwpancerna
(amunicja).
A.P.C.-Army Pay Corps-korpus płatniczy.
A.P.M.-Alsistant Provost Marshał - zastępca
szefa żandarmerii polowej.
A.P.0.-Army Post Office-urząd poczty polowej.
appt.-appointment-nominacja.
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A.P.S.-Army Postał Service-poczta polowa.
aq.-aqua-woda.
A.R.-Army Regulation.s - regulamin woj1kowr.
arm.-armourer-rusznikarz (płamerz).
A.R.0.-Army Routine Order-rozkaz diienny.
A.R.P.-Air Raid Precautions......:. ochrona pn;eciwlotnicza.
a.s.-angle of sight-kąt położenia.
A.S.A.-Air Service Aeronautics lotnictwo
wojskowe (U.SA).
A.Sign.-Army signals-oddział łączności.
a.s.o.-and so on-i t.ik dalej (i t. d.).
A.T.-air temperattsre - temperatura powietria.
A/ T.-anti-tank-działo przeciwpancerne
(U.SA).
A.T.S.-Army Transport Service - wojskowa
służba transportowa.
A.T.S.-Auxiliary Terrirorial Service - pomoc·
nicza służba terytorialna.
Att.-attorney-pełnomocnik,

zastępca.

accd .-attached-przydzielony.
Av.-Aviation-lotnictwo (U.S.A.).
A.V.C.-Army Veterinary Corps-korpui wete·
rynarii.
A.V.M. - Air-Vice-Marshal - wicemarsiałek
lotnictwa.
Aw.-articles of war-artykuły wojenne (USA)
A.W.-Airways-lotnictwo cywilne.
B
b.-born-urodzony.
B.-Bomber-hombowiec.
Bl.-Brigade adjutant-adiutant brygady.
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B.A.D.-Base Ammunition Depot - główny
skład amunicyjny.
B.AF.-British Air Force--ł:>rytyjskie siły łotruc:ze.
Bal.--hallistics--halistyka.
Bat.--hattalion--hatalion.
Batt.--hattery-dywizjon.
B.B.C.-British Broadcasting Corporation-Brytyjskie Tow. Radiowe.
B.B.P.-Bulk Breaking Point-punkt przeładun
kowy.
B.C.F.-Battłe Cruiser Force-flotylla krążowników bojowych.
Bel t.-Bicyclist-rowerzysta (U.S.A.) .
B.Coy-,,B"-Company-II. kompania.
Bd.-bo:ud-pokład (okrętu).

B.D.-Base

Depot-główna składnica.

Bde.-Brigade--ł:>rygada.

Bdg.Tn.-Bridge-train - kolumna bud. mostów
(U.S.A.).
Bdr.-Bombardier--hombardier (art.).
B.E.A.-British East Africa-Brytyjska Afryka
Wschodnia.
B.F.-British Forces-wojskowe siły brytyjskie.
B.G.-Brigadier General - pułkownik-dowódca
brygady.
B.H.-Base Hospital-szpical polowy (U.S.A.).
B.H.Q.-Battalion Headquarters - dowcSdztwo
batalionu.
B.K.S.-Barracks-koszary.
bl.-barrel-beczułka.

Bln.--halloon-balon (U.S.A.).
B.L.0.-British Liaison Officer--hryryjski oficer łącznikowy.
l7e

•

B.M.-Brigade Major-adiutant brygadowy.
B.M.H.-British Military Hospital - brytyjski
5zpital wojskowy.
Bn.1.-hattalion adjutant--adiutant batalionowy
(U.S.A.).
Bn.2.-battalion intelligence officer-oficer wy·
wiadowczy batalionu (U.S.A.).
Bn.3.-battalion plans and training officer
oficer szkoleniowy bat. (U.S.A.).
Bn.4.-battalion supply officer-<>ficer żywnościo
wy batalionu (U.S.A.).
B.O.D.-Base Ordnance Depot-główna skład
nica wyposażenia (Ordnance).
B.O.W.-Bas„ Ordnance Workshop - główne
war ,zcaty wyposażenia (Ordnance).
B.O.W.0.-Brigade Ordnance Warrant Officer
-chorąży brygadowy s.łużby wyposażenia.
B.P.-Battle practice-manewry.
B.P.0.-Base Pay Office-biuro płatnik.a bazy.
B.R.-barracks regułations regulamin kosza·
rowy.
Br.-branch-rodzaj /broni/ (U.S.A.).
br.-bridge-most.
B.R.C.S.-British Red Cross Sociecy-Brytyjski
Czerwony Krzyż.
B.S.A.-British South Africa-Brytyjska Afryka Południowa.
B.S.D.-Base Supply Depot-=-etapowa składnica
zaopatrzenia.
B.S.T.-British Summer Time-brytyjsld czas
letni.
B.T.E.-British Troops in Egypc-wojsb brytyjskie w Egipae.
B.Tps.-British Troops-wojska brytyjskie.
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B.Th.U.-British Thermal Unit - brytyjska
jednostka cieplna.
Bu.-Burreau--biura.
B.U.F.F.s-British United Fighting Force.Brytyjskie Zjednoczone Siły Bojowe.

c
c.-cubic-metr sześć (m 3).
C.-Celsius-Celsjusz.
C 1.-zdolny do służby wojskowej-(nie linio·
wej).
C 3.-niezdolny do służby wojskowej.
C.A.-Chief accountanc - naczelny rachmistrz
(płatnik).

C.A.-colonial allowance-dodatek kolonialny.
cal.-caliber-kaliber.
Capt.-Captain-kapitan.
Capt. Gen.-Captain Generał-dowódca, gube1nator kolonii.
Cas.-casualties-straty (U.S.A.).
Cav .-cavalry-kawaleria.
C.B.-Companion of the Bath Order-kawaler
Orderu Łaźni.
C.B.-confinement to barracks-areszt koszarowy
C.battery-III. dywizjon.
C.B.E.-Commander uf the Order of the British
Empire-komandor Orderu Imperium Brytyjskiego.
C.C.-construction corp!> oddział budowy
(okrttów).
c.c.--confinement to camp-areszt obozowy.
cc.-,,ncxt word in ciphcr !"-„nasttpnc słowo
szyfrowane!"
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cca-cirka-około.

C. in C.-Commander m Chief-naczelny dowódca.
C.Coy.-„C'-Company-III.kompania.
C.C.S.-Casualty Clearing starion-stacja roz·
dzielcza dla rannych.
C.D.-contagious disease--choroba zakaźna.
C.D.-Clothing Depot-skład odzieiowy.
Cd.-Commissioned (officer )-oficer.
C.Duties.~ngineer seLvices-służba saperska.
Cdr.-Commander-kapitan fregaty.
Cdt. - C.-Commandant~owócłca .
C.E.-Canadian engineers-saperzy kanadyjscy.
C.E.0.-Commissioned Engineer Officer-oficer
saperów.
C.F.-Chaplain of the Forces-kapelan wojskowy.
C.F.A.-Canadian Field Artilłery - Kanadyjska
artyleria polowa.
cfm .-confirmation-potwierdunie.
C.G.-~mmandin~ General - gen. dowodzący.
cg.-cent1gram-1/100 grama.
C.G.D.-Compressed Gas Depot-skład gazów
sprężonych.

C.G.M.-Conspicuous Gallantry Medal-medal
za waleczność.
C.G.S.-Chief of General Staff (in the field)Szef Sztabu gener. (w polu) .
c.i.-corrugated iron-blacha falista.
C.I.G.S.-Chief of the Imperial General ScaffSzef Imperialnego sztabu gen.
C. in C.U.S.-Commander in Chief U.S.Navy
-Głównodowodzący Floty St. Zjedn.
Ck.-derk-pisarz, kancelista.
cl.-doth-odzie:i:.
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C.L.0.-Chief Liaison Officer-Główny Oficer
łącznikowy (U.S.A.).
C.M.-Court·Martial-sąd wojenny.
C.M.A.-Controller of militarr accouncs--kon·
troler rachunków wojskowych.
C.M.A.-Corps of military accountants-korpus
rachmistrzów (płatników) wojskowych.
C.M.0.-Chief Medical Officer-I. oficer sanitarny.
C and N.-Clothing and Necessaries-umundurowanie i rzeczy =Uezbędne.
C.N.S.-Chief of Naval Staff-Szef Sztabu admiralskiego.
Co.-Corps-korpus.
c/ o.-care of-pod adresem (na listach).
C.0.-Commanding Officer-dowódca (od ba·
talionu wzwyż).
Cob.-Captain of b~owódca bazy.
cod.-cash on delivery-płatne przy dostawie. .
C.O.F.-Captain of the Fleet-Szef Sztabu marynarki.
C. of E.-Church of England-Kościół Anglikański.
Col.-Colonel-pułkownik.

Col.-Column-kolumna.
C.0.0.-Chief Orclnance Officer Oficer wyposażenia (Ordnance).
Col. Serjt.-colour serleant-chorąży

Główny
pułkowy.

comp.-compare-porównać.

cons.-construction-konstrukcja (U.S.A.) .
Constr .-consttuction-konstrukcja.
Cpl.-corporal-kapral.
C.O.S.-Chief of the Staff-nef sztabu.
Coy.-Company-kompania.
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Cp.-Captain-kapitan.
C.P.-Chief Paymaster-naculny płatnilc.
c.q.d.-come quick-danger ! - przyjdź natychmiast-niebezpieczeństwo !
C.Q.M.-Chil'f Quartermaster-główny kwater·
mistrz.
cr.-circular-okólnik.
Cre.-Company of Royal Engineers-kompania
saperów.
C.R.M.E. - Central Register Middle East
główny rejestr środk. Wschodu.
C.Sig.0.-Chief Signal Offim-główny oficer
łączności.

C.S.R.-Chief Service Radio-szef służby radiowej.
C.S.T.0.-Chief Suppły and Traruport Officer
-I. oficer zaopatrzenia i rransp.
C.T.A.-Chief Technical Adviser-I. doradca
techniczny.
C.W.--Chemical Warfase-wojna chemiczna.
cwt.-hundredweight--centnar (50.8 kg.).
C. Z.-combat zone-strefa walki.
D

•

d.-penny-pens ( r/ l2 szyl ang.).
D.A.-Deputy Assistant--delegat, zast~pca.
D.A.A.-Deputy Assistant A~jutant - II.adjutant.
D.A.C.-Director of Anny Contracts - dyrek·
tor umów wojskowych.
D.A.D.O.S.-Deputy Assistant Director of
Ordnance Service-referent asystenta·dyrekto·
ra słuiby wyposażenia (Ordnance).
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D.A.Q.M.G.-Deputy Assistant Quartermaster
General-zastępca kwatermistrza generalnego.
D.B.-Depot of a Brigade-składnica brygady
(U.S.A.).
db.-dive-bomber-bombowiec nurkujący.
D.C.-document confindentiał-tajny dokument.
D.C.A.S.-Deputy Chief of the Air Staff - za·
stępca szefa sztabu lotnictwa.
D.C.M.-Distinguished Conduct Medal-medal
za dzielność (w obi. wroga) .
D.Coy.-„D".Company-IV. kompania.
dct.-document-dokument.
D.D.-Deputy Director-zastępca dyrektora.
D.D.M.C.-Daputy Director of Medical Services-za$tępca dyr. służby sanitarnej.
D.D.0.S. - Deputy Director of Ordnance Ser·
vices - zastępca dyr. służby wyposażenia
(Ordnance) .
D.D. of S.-Deputy Director of Supplies-za·
stępca dyr. służby zaopatrzenia.
D.D.V.S.-Deputy Director of Veterinary Ser·
vices-zastępca dyr. służby weterynaryjnej.
Def.-defence-obrona.
Dept.-department-departament, wydział.
Det.-Detachment-oddział (woj_ska).
D.F.C.-Distinguished Flying Cross - Lomiczy
Krzyż Za~ługi.
.
D.G.A.M.S.-Director General Army Medical
· Services-Nacz. Dyrektor wojskowej służby
sanitarnej.
D.G.A.V.S.-Director General Army Veterinary Services-Nacz. Dyrektor wojskowej słu!
by weterynaryjnej.
D.G.0.-Daily General Order-rozkaz dzitnny.
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D.G.S.-Director of Gas Services-dyrektor
służby gazów bojowych.
D.G.T.-Director General of Tran.sportationNacz. Dyrektor transportów.
D.H.Q.-Divisional Headquarters - kwatera
sztabu dywizyjnego (U.S.A.).
Dion.-division-dywizja.
D.I.D.-Detail Issue Depot - składnica drobnicowa.
Dist.-District-okręg.

Div.-Oivision-dywizja.
DM.-Diplomatic Mission - misja dyplomatyczna.
D.M.-Driver Mechanic-kia-owca sam. (specjalista).
D. and M.-Driving and Maintenancc-kierowanie i obsługa pojazdów mechan.
D.M.S.-Director of Medical Services -szef
służby sanitarnej.
D.M.T.-Director of Military Transport-szef
transportów.
D.0.-Divisional Order-rozkaz dywizyjny.
\D.O.S.-Director of Ordnance Service-dyrektor służby wyposażenia (Ordnance).
D.P.-Ddivery point-punkt wydawczy.
D.P.S.-Director of Personal Services-drrektor służby personalnej.
D.Q.M.-Divisional Quartermastcr - kwatermistrz dywizyjnr.
Dr.-driver-kierowca samoch.
D.R.-Despatch Rider-goniec motocyklowy.
D.R.L.S.-Dcspatch Rider Lettcr Service-służba gońców motocyklowych,

D.R.T.-Director of Railway Transport-dyrek·
tor transportów kolejowych.
D.S.C.-Distinguished Service Cross-Krzyż za
dzielność (w obi. wroga).
D.S.M.-Distinguished Service Medal- Medal
Zasługi.

D.S.T.-Director of Sea Transport-dyrektor
transportów morskich.
D.S.T.-Daylight-saving time-czas letni.
D.S. and T.-Director of Supply and Transport
-dyrektor zaopatrzenia i transp.
Dtor.-Duty time of arrival-obowiązkowy czas
przybycia.
.
dvn.-division-dywizja.
D.W.-Deadweight-cifŻar własny.

D. of Wks.-Director of Worb-dyrektor robót inżynierskich.
D.Y.-Dockyard-doki okr~towe.

E
E.-Engineer-inżynier, mechanik, saper.
E.-East-wschód. /geogr./.
E.A.-Egyptian Army-armia egipska.
E.C.-Engineer Captain-kapitan saperów.
E.Cr.-Engineer Commander-dowódca saperów
E.E.-Ełectrical Engineering-elektrotechnika.
E./ E.-Errops Excepted-z zastrzeieniem pomyłek ! (na rachunkach) .
E.E.F.-Egyprian Expedirionary Forces-Egipski
korpus ekspedycyjny.
.
E.E.T.-East European time-czas wschodnioeuropejski.

E.F.I.-Expeditionary Forces Institute - spół.
dzielna wojsk ekspedycyjnych.
e.g.-aempli gratia-naprzykład (np.).
E.1.-East India-Indie Wschodnie.
E.L.-East Longitude-długość wschodnia (geograficzna).
E.L.-Engineer Lieutenant-porucznik saperów.
Emb.-Embassy-ambasada.
Ens.-Ensign-flaga, chorągiew.
E.0.-Emergency Office-stacja ratunkowa (pogotowie).
E./0.E.~rrors and omissions excepted-„pomyłki i niedopatrzenia zastrzeżone".
E.S.D.-Engineer Stores Depot magazyny
saperskie.
faq .-Esquire-JWielmożny Pan.
Est.-Establlshment--etat.

Excl.-Exdusive-wyłłCZJly.

F
f.-fathom-sążeń ( 1.83 m dłg.).
F.A.-Field Attillery-artyleria polowa.
fae.-Far East-Daleki Wschód.
frt.-freight-fracht, ładunek (U.S.A.).
F.Amb.-Field Ambulance-szpital polowy.
F.A.P.-Forward Ammunition point - wysuni~ty
punkt amunicyjny.
•
F.B.-Flying boat-łódz powietrzna.
F.B.-fix bayonet !-nałóż bagnet!
F.C.-Fiełd Commander-pułkownik sztabu.
F.C.M.-Field Court·Martial - polowy ąd wojenny.
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F.D.L.-Forward defmded locałity - wysuni,„
placówka broniona.
f.e.-Far East-Daleki WM:hód.
F.F.-Frontier force-wojska graniczne (KOP).
F.Fr.-Free French-Wolni Francuzi.
f.g.-fine grain-drobno-ziarnisty (proch}.
F.H.-Field Hospical-szpital polowy (U.S.A.).
Fl.-Fleet-flota.
F./Lt.-Flight lieutenant-kapitan lotnictwa.
F.M.· -Field Marshal-marszałek polny.
F.O. Foreign Office-Min. Spr. Zagranicznych
F.P.-field punishment-ukaranie w polu.
F.P.-field park-park polowy.
F.P.0.-Field Post Office-biuro poczty poi.
Frns.-fortifications-forcyfikacje.
F.S.-field secuńty-służba .bezpieczeństwa (na
froncie).
F.S.-field service-służba polowa.
F.S.D.-Field Supply Depot-polowy skład zaopatrzenia (iywności).
F.Sp.-Flash spotting-pomiary wzrokowe.
F.S.R.--Field service regulations - regulamin
służby polowej.
F.S.S.-Fleet Supply Ship-okr~t zaopatrujący.
Ft.-foot-stopa (30.5 cm dłg.).
fur.-furlong-1 / 8 mili ang.
fur.-furloush-urlop.
F.W.D.-Four-wheel drive - na~d na czt~ry
koła.

fxle.-forecastl-przód okr~tu.
Fz.-fuze-zapłon.
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G
,,G".-General Staff-sztab generalny.
g.-gunnery-artylerioznawstwo.
G .A.-Garrison arńllery-artyleria fortcana.
gal.-galłon-galon (4.5 litra).
G.B.-Great Britain-Wielka Brytania.
G.C.M.-General Court-Martial - wyżny ąd
wojenny.
gd.-good-dobry (a) .
Gen.-general-generał.

G.H.-General Hospital--szpital główny.
G.H.Q.-General Headquarters-kwatera głów·
na dowództwa.
GHQ. MEF. - General Headquarters Middle
East Forces-Nacz. dowództwo sił zbrojnych
Śródkowego Wschodu.
G.I.-Gas instructor-insttukror gazowy.
Gib.-Gibraltar-Gibraltar.
G.M.-Gold Medal-złoty medal.
G.M.P.-Garrison Military Police - wojskowa
policja garnizonowa.
G.M.T.-Greenwich Meridian (Mean) Time czas wg. południka Greenwich.
G.0.-General Order-rozkaz dowódcy (dużej
jednostki).
G.0.-Garrison Officer-oficer garnizonowy.
go.-go on !-naprzód!
G.O.C.-General Officer Commanding-generał
dowódca.
G.O.C. in C.-General Officer Commanding in
Chief-wódz naczelny.
Govt.-Goverrunent-rząd.

Gp.-Group--grupa (U.S.A.).
G.P.0.-General Post Office-główna poczta.
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G.P.0.-Gun Position Officer--oficer ogniowy.
grad.-graduate-stopień akademicki.
G.S.-General Service-obsługa ogólna, użytek
ogólny.
„G".S.D. - General Staff Duties - Wydział
Sztabu „G" (organiz. i wyposażenie).
G.S.D.-Geographical Service Dcpartment-Wydział pomiarów lądowych.
G.S.0.-General Staff Officer - oficer sztabu
generalnego.
H.
h.-hour-godzina.
H.A.-Heavy Artillery-artyleria ciężka.
H.B.-Heavy Battery-dywizjon artylerii ci~:ikiej
H.B.M.-His Britannic Majesty - Jego Brytyjska Mość.
H.C.-High Commissioner-wysolci komisarz.
H.E.-high expłosive-materiał wybuchowy.
H.E.-His Excelłency-Jego Ekscelencja.
h.f.-high frequency-wysoka częstotliwość.
H.F.-Home Fleet-flota brzegów oja:ystych.
H.H.-His Highness-Jego Wysokość.
H.I.H.-His Imperiał Highness-Jego Cesarska
Wysokość.

H.L.-House of Lords--Izba Lordów.
H.M.-His (Her) Majesty-Jego (Jej) Królewska Mość.
H.M.F.-His Majesty's Forces - Sił> Zbrojne
. J. Kr. M.
H.M.G.-heavy machine gun - ciężki karabin
maszynowy.
H.M.S.-His Majesty's Ship-Okręt Jego Kr.
Mości.
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H.0.-Home Office-Min. Spraw Wewni;trzn.
Hon.-Honourablc-Szanowny.
H.o.P.O.L.-Holding of Petrol Oil LubricantsPolowy skład materiałów pi:dnych.
Hosp.-Hospitał-szpital.

How.-Howitzer-haubica.
H.P.-Horse Power - siła koni mechanicznych
(KM).
H.Q.-Headquarters-kwatera główna.
H.Q.Polish F.M.E.-Headquarters Polish For·
ces Middle East-Kwatera główna (Dowódz.
two) Polskich Sił Zbrojnych Środk. Wschód.
hrs.-hours-godzin.
H.S.-Home Service-służba w kraju.
hv.-heavy-ci~żki (a).
I.

J.

I.A.Ltd.-Imperial Airways Ltd. - lmperialnf'
Towarzystwo Lotnicze.
I.B.-Infantry Brigade-brygada piechoty.
LB.U.International Broadcasting Union
Międzynarodowy Związek Radiowy.
i.c.-in charge of...-upowaźniony do„.
I.C.-Intelligence Corps - korpus wywiadowczy
(defenzywa).
I.D.-Intelligence Department - służba wywia·
dowcza ( defenzywa) .
i.e.-id est„.-to znaczy (t. zn„„)
I.F.S.-Irish Free State - Republika Irlandzka.
l.G.-Inspector General - inspektor generalny.
Ii.t.-ignition-zapłon.

i.h.p.-indicated horse power-podana siła koni
mech.
189

I.L.0.-Intelligence Liaison Officer-łtcmilcowy
oficer wywiadowczy.
I.M.S.-Inspector of Medical Servicu-inspdctor służby sanitarnej.
in.-inch-al (2.54 cm dłg.).
inc.-including-włącznie.

Inf.-In fantry-piechota.
lnsp.-Inspector-inspektor.
lnspn.-lnspection-inspekcja.
inst.-instant-w bieżącym (miesi~cu).
Int.-Intendancy-Intendentura.
Int.-interpreter-tłumacz. (mowy) .
Int.Sec.G.S.-Intelligence Section General Staff
-Wydział wywiadowczy Sztabu Gen.
I.0.-Intelligence Officer-Oficer wywiadowczy
(defenzywa).
1.0.0.-Inspecting Ordnance Officer - oficer
inspekcyjny służby wyposażenia (Ordnance).
ls.-Island-wysp.'l.
I.V.-initial velociry~zybkość poczłtkowa.
J.B.-„John Bull"-Attglia.
jr.Gr.-junior gradc-młodszy rangą.
K
K.D.-Khaki drill-ubiór drelichowy.
K.R.-The King's Regulations-regulamin służ

by wewn~trmej.
Kts.-Knors„.-w~złów ...

(mil morskich).

Kw.-kilowat-kilowat.

L
L.A.A.Regt.-Light Anti-Aircraft Regiment pułk lekkiej art. p. lotniczej.
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L.A.D.-Light aid detachment-czołówka war·
sztatowa.
łat.-Latitudc-m:rokość (geogr.).
łb.-pound-funt (454 gramów).
L./ Bdr.-Lance bombardier-bombardier.
L.C.-Lieutenant colonel-podpułkownik.
L./ Crl.-Lance lcorporal--st. szeregowiec.
~
L. o C.-Lines of Communications-łączno~ć z
terenem etapowym.
L. of C.A.-Line of communication area-obszar
etapowy.
Leg.-Legislature--prawodawstwo.
L.G.-Lewis gun-cięiki karabin maszynowy.
L.H.-Left hand-lewa strona.
lit.-literalły-dosłownie.

L.M.G.-Light machine gun-lelclci karabin ma·
szynowy.
L.0.-Liaison Officer - oficer łącznikowy.
L.P.-Locał purchase-zakup miejscowy.
L.P.0.-Local purchasing officer-oficer lokalne·
go z:ikupu.
L.S.-Lef t side--lewa strona.
L./T.-Line telegraphy - łączność telegraficzna.
L.T.-Local time-czas miejscowy.
Ltd.-limited-z ograniczoną odpow.
l./ w.-long wave-długa fala.
M
M.-mile--mila ang. ( 16o9 m. dłg.).
M.A.-mountain artillery- artyleria górska.
Maj.-major-major.
M.B.I<.-missing believed lcilled - zaginiony
prawdopodobnie zabity.
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Mbr .-member-członek.
M.C.-medical cercificate-świadectwo lelcarskie.
M.c.-Military Code-wojskowy lcodeks lcamy.
M.C.-Military Cross-Wojskowy Krzyż Zasługi
M.C.-movement control-kontrola ruchu.
M./ c.-motocycle-motocykl.
M.C.0.-movement control officer-oficer kontroli ruchu.
Md.-doctor of medecine-doktór medycyny.
M.D.S.-Main Dressing Station-główny punkt
opatrunkowy.
M.E.-Middle East-Środkowy Wschód.
M.E.-Military engineer--saper.
mech.-mechanic-mechanik.
Med.-medal-rnedal.
M.E.F.-Middle East 1-'orces-Siły zbro/ne Środ
kowego W schodu.
M.F.-Mediterranean Fleet - flota Śródziemno
morska.
M.F.0.-Military forwarding officer-oficer kolejowy (rozdział drobnicy wojskowej).
M.G.-machine gun-karabin maszynowy.
M.G.C.-machine gun company-kompania karabinów maszynowych.
mge.-message-meldunek.
M.H.S.-Medical history sheet-brta przebiegu
choroby.
Min.-minute-minuta.
Miny.-Ministry-ministerstwo.
misc.-miscellaneous-wielostronny, różnorodny.
Mmg.-motor machine gun-motorowy karabin
maszynowy.
M.N.-midnight-północ (czas} .
M.0.-Medical Officer-oficer sanitarnv.
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Mob.-mobil1sation-mobilizacja.
Mod.-modern-nowoaesny.
M.P.-Miłitary Police - żandarmeria wojMt:owa.
M.P.-Member of Parliament-poseł do parła·
mentu.
m.p.h.-miles per hour-mil na godzin~.
M.P.1.-Mean Point of lmpact-średni punkt
ognia.
mpm.-metrcs per minute-metr6w na minutf.
mps.-mctcrs per second-metrów na sekund~.
Mr.-Mister-pan.
Mrs.-Mistress-pani.
M.Rc.-more right !-bardziej w prawo!
M.S.-Ma:.ter of Surgery-naczelny chirurg.
M/S.-motor-sht~statek motorowy.
M.S.-Medicał Services-sanitarna słuiba zaopatnenia.
Msge$.-rnessages-meldunki.
mt.-motor-motor.
Mt.-mount-góra.
M.T.-Miłitary Transport-transport wojskowy.
M.T.-Motor transport-transport mechaniczny.
M.T.M.D.-Mechanical Transport Maintenance
Depot-gł6wne warsztaty samochod.
M.T.0.-Miłitary Transport Officer oficer
transportowy.
M./Tr.v.-Mechanical transport vehicle-samo-

chód ci~żarowy.

M.T.S.D.-Mechanical Transport Supply Depot
-gł6wne składy samochodowe.
M.V.-Motor vessel-statek motorowy.
M.V.-Motor vehide-pojazd mechaniczn>··
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M.v.-Muzzle velocity - szybkość początkowa
(wylotowa).
M. and V.-meats and vegetables-mi~o i Ja·
rzyny.

N
N.-North-północ.

/geogr./.
N.A.-not available-brak, niema na składzie.
N.A.A.F.I.-Navy Army Air Force InstituteSpółdzielnia marynarki woj. armii i lotnictwa.

Nav.-navigation-żegluga.

N.C.0.-non commissioned officer - podoficer
do sierżanta włacznie.
N.E.-North-East •- północny-wschód.
N.I.-Native infantry-piechota tubylcza (kolonialna).
n.1.-Northern Latitude - szerokość północna
(geogr.).
no. (nos) .-number (s)-numer ( y) .
N.P.-new pattern-nowy model.
N.S.-Naval service-służba morska.
N.W.-North-West-północny-zachód.
N.Y.-New-York-Nowy York.
N.Z.-New Zealand-Nowa Zelandia.

o
o.a.s.-on active

ob.-obit-zmarł.

service-wsłużbie

czynnej.

O.B.-official business-sprawa służbowa.
O. Bde.W.0.-0rdnance Brigade Warrant Offi.
cer - chorąży bry~adowy służby wyposażenia
(Ordnance).
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obs~soletc-przescarzały.

O.C.-Officer Commanding-oficer dowodący.
O.C.R.A.-Officer Commanding Royal Artille·
ry~owódca artylerii.
O.C.R.E.-Officer Commanding Royal Engineers
~owódca saperów.
O.D.-Officer of the day - oficer służbowy
dzienny.
O.D.-Ordnance Depce-składnica wyposazema
(Ordnance) .
O.F.P.-Ordnance Field Park - park polowy
służby wyposażenia (Ordnance).
O.H.M.S.-On His Majesty's Service-w służ.
bie Jego Królewskiej Mości.
Oi/c.-Officer m charge of...-oficer zarządza·
jący•..
Oi/c.Bb.-Officer in charge of Barracks-komendant koszar.
Ci/ c.Sup.-Officer in charge of supplies--<>fi·
cer kierujący zaopatrzeniem.
Oi/Tpt.-Officer in charge of transport-oficer
kierujący transportem.
O.K.(okej) .-all correct-w porządku! zrozu·
miano!
O.M.E.-Ordnance mtchanical Engineer - inży
nier mech. służby wyposażenia.
O.M.W.-Ordnance Mobile Workshops-ruchome warsztaty (Ordnance).
On prob.-on probation-na pro~.
0.0.-0perarion order-rozkaz operacyjny.
0.0.-0rdnance Officer-oficer służby wyposażenia (Ordnance).
O.P.-Observation Post-punkt obserwacyjny.
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O.P.-old pattern-stary model.
O.R's.-other ranks-szeregowi i podoficerowie.
O.S.--Orclnance Services-służba wyposażenia.
O.T.-off ńme-wolny czas.
oz.-ounce-uncja ang. (28.35 gr.).
oz.-ounce-uncja pal. (240 gramów).

p
P .A.-Personal assistant-pomocnik osobisty.
P.A.C.-Preventive Ablution Centre-Stacja zapobiegawcza p. weneryczna.
P.A.D.-Passive Air Defence - bierna obrona
przeciwlotnicza.
P.A.0.-Polisb Audit Office - Polskie Biuro
Cenzury Rach.
para.-paragraph-paragraf.
Paymr .-Paymaster-płatnik.
p.c.-per cent-procent (~).
P.E.-permissible error-dopus1c1alnv błąd.
P L.0.-Polisb .Liaison Officer - Polski oficer
łącznikowy.

p.m.-post meridiem-popołudniu.
P.M.-Provost Marsb~l-szef żandarmerii wojsk
P.M.G.-Postmaster General - N11czelny Poczmistrz.
P.M.G.-Paymaster General-Naczelny Płatnik.
P.0.-Post Office-Urząd pocztowy.
P.0.-Postal Order-przekaz pocztowy.
P.0.L.-petrol, oil and lubricants--benzyna, olefe i smary.
P.O.L.-Polish Officers' Legion - Polska Legia
Oficerska.
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• Pol.B.D.-Polish Ba3e Depot-Polski Ośrodek
Zapasowy.
Pol.Carpt.Div.-Polish Carpathian Division Pol~ka Dywizja Strzelców Karpackich (P.D.
S.K.).
Pol.Carpt.Ind.Bde.Gp.-Polish Carpathian Inde• pendent Brigade Group-Polska Samodzielna
Brygada Strzelców Karpackich (S.B.S.K .).
P.P.-Petrol Point-punkt benzynowy.
P.R.P.-Petrol Refilling point-ośrodek zaopat·
rzenia w materiały pędne.
•
P. and S.S.-Printing and Stationery Servicessłużba wydawania druków i artykułów łcan·
celaryjnych.
pt.-point-punkt.
Pte.-Private-szeregowiec.
P. and T.J.-Palestine and Trans-Jordan - Palestyna i Transjordania.
.
P.T.0.-Please, turn over! - pros~ odwrócić!
P.U.-P1ck up---samochód półci~arowy.
P.W. = P.o.W.-Prisoner of war-jeniec wojenny
pwr.-powe~1ła, moc.

Q·
Q.M.-Quartermaster-kwacennistrz.
Q/ M.-„Q"·movements-oddział ruchu kwatermistrzowstwa.
Q.M.G.-Quartemaster General-Natztlny lewa·
tennistrz. •
Q.M.S.-Quartermaster sergeant--siedant lewa·
termistrz.
qy.-query-wątpliwy.
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R
R.-Ration-żełazna ~reja żywnosc1.
R.A.-Royał Artillery-artyleria królewslca.
R. and A.-Rations and Accomodation-wyży·

wienie i kwatera.
R.A.A.F.-Royal Australian Air Force - Król.
Australijskie Siły Lotnicze.
R.A.C.-Royał Armoured Corps-Król. Korpus
Broni Pancernej.
Rad.-radio-radio.
R.A.F.-Royal Air Force-Król. Siły Lotnicze.
R.A.M.C.-Royał Army Medical Corps-Król.
Korpus Służby Zdrowia.
R.A.N.-Royal Australian Navy-Krół. Austra·
lijslc:a marynarlc:a wojenna.
R.A.P.C.-Royal Army Pay Corps-Król. Kor·
pus Płatników.
R.A.O.C.-Royal Armv Ordnance Corp5-Krół.
Korpus wyposażenia (Ordnance) .
R.A.S.C.-Royal Army Service Corps - Król.
Korpus obsługi i wyposażenia.
R.A.V.C.-Royał Army Veterinary Corps-Król.
Korpus Weterynarii.
Rc.-Roman·Catholic-rzymsko-lc:atołicki.

R.C.A.F.-Royal Canadian Air Force-Król. Ka·
nadyjskie Siły Lotnicze.
R.C.N.-Royal Canadian Navy - Król. Kana·
dyjska marynarka wojenna.
R.C.S.-Royal Corps of Signals-Krół. Korpus
Łaczności.

Rd ...:....road-droga.
R.D.S.-Road Delivery
(drogami).
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Servict75łużba

dostawy

R.E.-Royal Engineers-Król. Saperzy.
Red.-received !-otrzymano!
Rep.-repeat !-powtórz !
R.E.S.S.-Royal Engineers Stores Services
służba zaopatrzenia w materiały saperskie.
R.E.W.S.-Royal Engineers Work Services Saperska służba budowy.
R. and F.-Rank and Files-szeregowcy do s1erźanta włącznie.

R.F.-Rangefinder-dalmierz.
rgt.-regiment-pułk.
R.H.-Railhead-główna

nia.
Ri.-rigorous

stacja (kol.) zaopatrze-

imprisonment -

surowy

areszt

(ciężki).

R.M.-Royal Marines-piechota marynarki wojennej.
RN.-Royal Navy-Król. Marynarka Wojenna.
Rock.-Gibrałtar.

R.0.0.-Railhead Ordnance Officer-oficer gł.
stacji zaopatrzenia (Ordnance).
R.p.g.p.m.-Rounds per Gun per Minute-ilość
strzałów na działo/minutę.
Rptd.-repeated-powtórzone.
R.R.C.-Royal Red Cross-Król. Czerw. Krzyż.
R.S.D.-Returned Stores Depot - składnica
zwróconego sprzętu.
R/ T.-Radio-T elephony-radiotelefonia.
R.T.C.-Royal Tank Corps-Król. wojska pancerne.
R.T.0.-Railway Transport Officer-lcomendant
stacji kolejowej.
Ry.-Railway-kolej żelazna.
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s
S.-Serviceable-zdatny do uiytltu.
S.-South-południe (geogr.)
SA.-small arrns--broń małokalibrowa.
S.A.-South Africa-Afryka Południowa.
S.A.A.F.-South African Air Forces--siły lot·
nicze połudn.-afrykańskie.
S.A.1.-South-African Infantry - piechota po·
łudn.-afrykańska.

Sco.-Signal company-kompania łączności.
S.D.-Service dress--mundur słuibowy.
S.D.-Staff Duries-Oddział Sztabu „G" (organizacja i wyposażenie).
S.D.-Special Duty-$łuiba specjalna.
S.D.-Sub Depot-pododdział składnicy głównej
Sec.-Section--sekcja, odcinek, pluton.
sgd.--signcd-podpi.sano ( y) .
Sh.--shilling-szyling atłg. ( 1/ 20 funta ang.).
Sig.-signature - podpis.
Sigmn.Signalman-żołnierz

łączności.

Sig.Tp.-Signal Troo~dział łączności.
s.l.--sea level-poziom morza.
S.L.-South Latitude - szeroko~ć południowa
(geogr.).
S/L.-Search Lights-reflektory.
S.M.-Sergeant Major-sierżant sztabowy.
S.0.-Senior Officer-<>ficer starszy rangą.
S.0.-Signal Officer-<>ficer łączności.
S.0.-Staff Officer-oficer sztabu.
S.O.S.-Save our Souls !-Ratuj nasze dusze!
(sygn. rad. najwyższego niebezpieczeństwa).
Sov.-SovereiRft-funt szterling (złoey) .·
sp. gr.--specific gravity-ci~żar specyficzny.
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Sq.-square-kwadrat.
Sqn.-squadron-eskadra.
S.Q.M.S.-Staff Q.M.Sergeant-ierżant kwaterunkowy i gospqdarczy.
S.R.H.-Supply R.ailhea~tacja zaopattywania.
S/ S.-Steamship-oktęt parowy.
S. and T.-Supply and Transport---zaopatrywa·
nie i transport.
S.T.S.-Supply and Transport Service-słuiba
zaopatrzenia i transporru.
Sub.-Subaltern-podwładny, niiszy rang•.
Sup.P.= S.P.-Supply Point - punkt zaopatrywania.
Svy .-Survey-miemictwo.
S.W.-South·West - południowy-zachód
T
T.A.-Territorial Army-armia terytorialna.
T.B.-Torpedo-boat-łódź torpedowa.
T.C.-Tank Corps-oddział pancerny.
Tdr.-tender-przyczepka sam. cięiar.
Tel .-telegraph-telegraf.
T.M.-Trade Mark-marka fabryczna .
T.0.-Technical Officer-oficer techniczny.
T.o.H.-Time of Hancłing-czas doręczenia.
T.o.0.-Time of origin-aas nadania.
T.o.R.-Time of receipt-czas otrzymania.
T.P.-Trade Pattern-model fabryczny (wzór).
Tp.-Troop - oddział wojsk.a (pluton kawale·
ryjski), bateria.
Tp.Comd.-Troop Commander - dowódca ba·
ter ii.
201

Tp.Ldr.-Troep Leader-dowódca rzutu ogniowego baterii.
Tr.C.-transport column-kolumna transportowa.
T.S.M.-Troop Sergeant Major-szef baterii.
Tt.-telephonist-telefonista. •
T.V.0.-Translarion Verificarion Office-biuro
sprawdzania (poświadczania) tłumaczeń.
cwy.-twenty-dwadzieścia.

u
U.K.-United Kingdom - Zjednoczone Królewscwo (W. Brytania).
ult.-ulrimo-w ubiegłym (miesiącu).
u/r-unserviceable-nie do użytku.
U.S.A.-United States of America-Stany Zjednoczone Ameryki Półn.
U.S.A.C.-United States Air Corps-Siły Lotnicze Stanów Zjedn. A.P.
U.S.N.-United States Navy-Marynarka WoJenna Stanów Zjedn. A.P.
U.S.N.A.-United States National Army
Armia Narodowa Stanów Zjedn. A.P.
. U.S.S.-United States Ship-<>kr~t Stanów Zjednoczonych A.P.
U.S.S.R.-Union of Socialist Soviet RepublicsZwiązek Socjalistycznych Sowieckich Republik.

V
V .-Victory-zwycięstwo.
v.-vide !-patrz!
V.A.D.-Voluntary Aid Detachment -ochotniczy oddział sióstr miłosierdzia.
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V.A.O.S.-Vocabulary of Army Ordnance Stores-katalog materiałów wyposażenia (Ordn.).
viz.-videlicet-mianowicie.
V.M.T.S.-Vocabulary of Mechanical Trans·
port Stores - katalog sprzętu pojazdów mt·
chanicznych.
·
Vol.-Volunteer-ochotnik.
vol.-volume-tom, objętość.
V.R.D.-Vehicle -Reserve Depot-skład pojaz·
dów rezerwowych ( si;moch.) .
V.S.-Veterinary Services-służba zaopatrzenia
weterynar.
V .S.-Veterinary Surgeon-weterynarz.
V.S.-Vickers Sons-(nazwa fabryki broni).
V.S.-Visual signalling- sygnalizacja optyczna.
V.S.M.-Vickers Sons and Maxim-(nazwa fa.
bryki broni).
V / T.-Visual Telegraphy - sygnalizacja wzro·
kowa.
v.t.m.-vehicles to mile-pojazdów motorowych
na milę...
V .Y.-victualling yard-skład żywnościowy.

w
W.-West-zachód. /geogr./ .
W.A.A.C.-Women's Army Auxiliary Corpskobiecy korpus pomocniczy.
W .D.-War Department-departament wojny.
W.D.F.-Western Desert Force-Wojska Zachodniej Pustyni.
W.DNo.-War Department Number - numer
rejestracyjny samach. wojskowych.
W.E.-War Establishment~tat wojenny.
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w,e.f.--,with effect from...--% ważnoicit od...
W.I.-Wen Indies---,Indie Zachodnie.
W .L.-West Longitude-długoić zachodnia (geograficzna).
W/L.-Wave leng~uP fali.
W.L.0.-Wagon Line Officer-oficer cigni)cowy, dowódca zgrupowania wozów i ciągników.
W.0.-War Office-Ministerstwo Wojny.
W.0.-Warrant Officer-cho~ży, oficer pokładowy.
W.S.-Wireless station-stacja radiowa.
wt.-weight-waga, ciężar.
W /T.-Wircless telegraph~telegraf bez drutu.

X, Y, Z
X-ds-Cross roacłs-skrzyżowanie drc?g.
Xmas.-Chriscmas-Bo:ie Narodunie.
Xn.-Chrisrian-chrześcjanin.

x.1.1.--utra light loaded-szczególrue lekko obciążony.

X.0.-Examination officer-.oficer egzaminac.

lt

y.--year-rok.
yd.-yard-jard (91.5 cm dłg.).
Y.M.C.A.-Young Men Christian Assoc:iationZwiązek

M~kiej Młodzieży Ou-ześcijańskiej.

Y.W.C.A.-Young Women's Ouiltian Auoc:iańon-Z~zek

'

jańskiej.

z.-zuo-:-zero.
:.in.-zinc-cynlc.
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Żen.slciej Młodzieży Chn.ńci

Kole)nośt

rang (szart) w wojsku
Zjedn. Królestwa

The order ol ranks In the army
ol the United Kingdom

ARMY
Commissioned Olf icers -

ARMIA
Oficero'lł'ie

Field Marshal-Marszałek polny.
Field Marshal second class - Marszałek polny
II. klas).
General - Generał (broni)
Lieutrnant General - Generał (dywizji) .
Major General - Generał (brygady).
Colonel Commandant - Pułkownik (dowódca
brygady).
Colonel - Pułkownik.
Lieucenant colonel - Podpułkownik.
Major - Major.
Captain - Kapitan.
Lieutenant-Poruczni.k.
Second Lieutenant - Podporucznilc.
Aspirant Officer - Chorąży ang. (nasz upi·
rant).
Ensign - Podchorąży.
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The other ranks -

inne rangi :

Non-(ommissioned Offiurs (N.C.0)

Pod-

oficerowie :

Comlany Sergeant Major-st. sierżant sztabowy.
Staf Sergeant--sierżant sztabowy.
Sergeant - sierżant.
Warrant-officer - chorąży.

Rank and file -

żołnierze

:

lance sergeant ::- plutonowy.
acting corporal - kapral.
lance corporal-st. szeregowiec, st. strzelec.
lance bombardier
st. szeregowiec artylerii
(bombardier).
private soldier (Pte.) - szeregowiec.

Royal Air Force (R.A.F) -

Król. Lotnictwo

Brytyjskie :
Marshal of the R.A.F - I. Marszałek Król.
Lotnictwa.
Air Chief Marshal-Nacz. Marsz. Lom.
Air Marshal - Marszałek Lomictwa.
Air Vice-Marshal - Vice-Marszałek Lotnictwa.
Air Commodore - Komodor (komandor) lotu
Group Captain - Pułkownik lomictwa.
Wing Commander - Podpułkownik lotn.
Squadron Leader - Major łom.
Flight Lieutenant - Kapitan lotn.
Flying Officer - Podporucznik lotn.
Leading Aircraftsman - podoficer.
Aircraftsman - lotnik.

Royal Nai y (R.N.) -

Marynarka Król,

Admirał of the Fleet-Admirał Floty.
Admirał - Admirał.

Vice-Admirał Wice-Admirał
Rear-Admiral - Kontr-Admirał
Commodore - Komodor (dowódca eskadry).
Captain (of three years seniority) - Kapitan
(Wielkiej Żeglugi).
Commander Kapitan Fregaty.
Lieutenant Commander - Kapitan Korwety.
Lieutenant (R.N.)-Kapitan-Porucznik.
Sublieutenant Porucznik marynarki.
Commissioned'Gunner - podporucznik artylerii.
Commissioned Boatswain - podporucznik bosman.
Commissioned Telegraphist - podporucznik telegrafista.
Commissioned Master at Arms - podporucznik
rusznikarz.
t
Warrant Officer - Oficer pokładowy.
Senior Ensign - St. Chor~ży marynarki.
Midshipman-Chorąży marynarki.
Naval Cadet - Kadet morski.

The other ran.ks

-

inne rangi :

Chief Petty Officer - St. bosman.
Petty Officer - bosman.
Leading seaman - podoficer marynarki.
Able seaman - starszy marynarz.
Ordinary 5eaman - marynarz.
Cabin boy - chłopiec okrętowy.

Pojazdy mechaniczne
Motor vehlcles
Passenger cars Car
Car
Car
Car

poja<,dy osobowe :

two·seater-pojazd z-osobowy.
four-seater - pojazd 4·osobowy.
six-seater - pojazd 6-osobowy.
Bantam - Łazik.

Fighting Yehicles - pojat.dy bojowe :
Armoured car - pojazd pancerny.
Armoured scout car - pojazd pancerny wywiadowczy.
Armoured obsetvation car pojazd pancerny
obserwacyjny.
Carrier - pojazd pancerny lekki (bez dachu).
Tank - tank, czołg.
Tank, wheeled light -- tank, lekki kołowy.

Load carrying 'Yehicles-poja<.dy ciężarowe:
Lorries (special, with technical equipment) samochody ci{żaro111e (specjalne, z technicznym
wyposażeniem) :
Lorry, articulated - dwudzielny.
Lorry binned - skrzynlcowy.
Lorry break-down ratowniczy (z dzwigiem).
Lorry dcsinfector - clezynfekcyjny.
Lorry electric light - elektrownia.

~·

Lorry office - biuro.
Lorry personnel - do przewozu ludzi.

Tractors -

ciqgniki, traktory:

Tractor,-break-down - ratowniczy (z dzwigiem).
Traccor, field artilłery - dla artylerii polowej.
Tractor, light anti-aircraft - dla artylerii p.
loniczej.

Trailerr -

przya.epk.i:

Trailer, gas welding - do spawania (szwejso·
wania).
~
Trailer, water tank - na wodę.
Trailer, artillery - artyleryjska.
Truck.s -

samoch. półci~tttrowt

Truck, cabie lying and maintenance - łączności
i konserwacyjny.
Truck, compressor - z kompresorem.
Truck, water - na wodę.
Truck, wireless - radiowy (nadaw./odbior.).
Truck, with tenthouse - z namiotem.
M iuellaneous ( vehides )-rótne (pojazdy)
Ambulance - sanitarny.
Portce - platforma-nofoik.
Van - kryty (trwale).

Motorcycles-motocylde:
Motorcycle, solo - motocykl.
Motorcyde, with sidecar motocykl z pr:z;y·
czepką.
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POJAZD MECHANICZNY
MOTOR .VEHIU.E
lnurnal combustion engiTK - si/nile. o 'Wt'Wnr·
trt.nym spalaniu :
accelerator pedal - pedał gazowy.
accumulator - akumulator.
air cleaner - filtr powietrzny.
ammeter - amperomierz.
armature - wirnik (twornik).
bevel pinion (pinion gear) - tryb atakujący.
body - karoseria.
box spanner - klucz nasadowy.
bralce - hamulec.
brake drum - bęben hamulcowy.
brake shoes, lining - szczęki, taśma hamulcowa.
przerywacz (młotc·
breaker (breakerarms} czek i lcowadełlco) .
bumper - zderzak.
cable ( terminals) - kabel (końcówki).
camshaft _... wał rozrządczy.
carbon brush - szczotka węglowa.
carburcttor - karburator (gaźnik}.
change speed gear - skrzynka biegów.
circuit breaker ( „cut-out'') - przerywacz auto·
matyczny prądu.
clutch (pedal) - sprzęgło (pedał).
clutch disc - tarcza sprzęgła.
coil - cewka indukcyjna.
combustion head - kcmora spalania (sprężania}
commutator kolektor.
compression rings - pierścienic uszczeln!ające.
connecting rod - korbowód.
connecting rod little end - główka korbowodu.
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connecring rod big end - stopka korbowodu.
connecting rod bearing - łożysko stopki korbowodu.
crilnk ( starting) - korba (rozruchowa) .
lcarter (całość) .
crankcase cranbhaft - wał korbowy.
cylinder - cylmder.
cylinder bore - gładź cylindra.
cylinder casting - blok cylindra.
głowica cylindr.i
cylinder head (detached) (odejmowana).
cylinder head gasket-uszczelka głowicy cylindra.
differentia! - dyferencjał.
distributor - rozdzielacz.
door (lock, handle) - drzwi (zamek, rączka).
dynamo (generator) - prądnica.
electrol yte - elektrolit.
fan - wentylator (chłodnicy).
fan bełt - pa.s wentylatora.
fin cast - żeberka chłodnicze (motocykl).
fire order - kolejność zapłonu.
float chamber - komora pływakowa.
fly wheel - koło rozpędowe.
foot brake pedał - pedał hamulca nożnego.
frame (chassis) - rama.
fuel - paliwo.
fuel tank - zbiornik paliwa.
fuel (food) pumi:--pompa do paliwa (zasilająca.)
f~ bezpiecznilc (w prądnicy).
gear box - skrzynka biegów.
gear box lever - drążek slcrzynlci biegów ( prukładnia).

gudgeon pin - sworzeń tłoka.
hand brake lever - drążele hamulca r~cznego.
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head lamp - reflektor.
high speed jet - główny rozpylacz.
hood - maska (samochodu) .
horn (electric) - sygnał (elektryczny).
hydraulic brake - hamulec hydrauliczny.
hydraulic brah main cylinder - pompa hamul·
ca hydraulicznego. •
ignition - zapłon.
inlet manifold - rura SS<!C<l.
insulating tape - taśma izolacyjna.
jack, lifting - podnośnik.
lubricating - smarowanie, olejenie.
lubricating oil can - oliwiarka.
lubricating gun - towotnica.
main bearing (crankshaft) - łozy~ko główne
(wału korbowego).
mudguard - błotnik.
narrow (wide) gap -mały (duży) odstęp.
oil circulating pump-pompka olejowa (obiegu).
oil gauge rod - miarka (poziomu oleju).
oil pressure gauge--manometr ciśnienia (oleju).
oil rings - pierścienie olejowe.
outfit for tyre repair - komplet do łatania d~tek
piston - tłok.
piston stroke - suw tłoka.
propeller shaft - wał kardanowy.
pump tyre, shaft - pompka nożna do opon.
radiator - chłodnica.
rear axle assembly ·....- most tylny.
rear axle shaft - półośka.
rich mixrure - bogata mieszanka.
rim (wheel) - obr~cz (koła).
road spring resor .
. road spring leaf - pióro resoru.
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road spring bush - ści~cz resoru.
screw driver - śrubokręt.
shock absorber (single or double acting)
amortyzator (jedno- lub dwustronny).
silencer - tłumik.
spare wheel - koło zapasowe.
sparking plug - świeca zapłonowa.
spring - sprężyna.
starring dogs - zaczep korby rozruchowej.
starting handle - korba rozruchowa.
steering wheel - kierownica.
sump oil (crankcase) - zbiornik oleju ( w kar·
terze) .
taił lamp lampka tylna.
tap~t - popychacz.
·
timing gear - koło ~ate rozrządu.
timing gear chain (silent, duplex)
łańcuch
rozrządu (cichy, podwójny).
top half and lower half (crankcase) - ~ść
górna i dolna (karteru).
tube (pneumatic) - dętka.
tyre - opona.
ty re (to puncture) - oponę (przebić) .
universal joint (cardan) kardan.
undercarriage podwozie. •
valve cotter - klin zaworu.
zawór (s.~ący, wyde·
valve (inlet, exhaust) chowy) .
valve shaft - trzon zc>woru.
valve spring - spr~a zaworu.
vołtage - napięcie.
wheel (fly wheel) - koło (k. rozPfdowe) .
wiper - wycieraczka.
wrench - klucz francuski (szwedzki).
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Temperatura - Ternperature
Tabelka porównawcza skali termometru
Celzjusza do Fahrenheita.
Comparison of Centtigrade and Fahrenheit
Thermomettt scales.

C.
90°
85°
80°
75°
10°
65°
60°
55°
50°

F.
=-= 130°

=

121°

= 112°

-=

103°
94°
= 85°
76°
67°
= 58°

=

=

=

45° =

49°

40°
35° =
30° =
25°
200 -

40°
31°

=
=

15° =
10° =

22°
13°
40

+s0
14°

50

=

o0

=+32°

+ s0 =

;i30

+

C.

F.

10° = +50°

590
is0
200 - 680
25° = 11°
30° = 86°
35\J = 95°
40° = 104°
45•
113'
50° = 122°
55° 131°
60° = 140°
65° = 149°
10° = 158°
75° = 167°
80° - 176°
85° = 185°
90° = 194°
95° = 203°
100° = 212°

=

=

41°

Zamiana z 1ednej skali na drugą :
Conversion from one scale to the other :

(OF.-32)X5 = oc.
9

oc. X_?+3z=OF.
5

Ciśnienie

atmosferyczne
Atmospherlc pressure

T abellca odpowiednich wysokości barometru w
milimetrach i calach angielskich.
Table of the corresponding heigh~ of the
barometer, in milimetres and English inchea.
mm.

720
721
722
723
724
7 25

726
727
728
7 29
730
731
73 2
733
734
735
736
737
738
739
74°
74 1
74 2

lnch

28.347
28.386
28.425
28.465
28.504
28.543
28.583
28.622
28.662
28.701
28.740
28.78o
28.819
28.858
28.898
28.937
28.976
29.016
29.o55
29.o95
29134
29·1 74
29.213

mm.

lnch

743
744
745
746

29.252
29.292
29.331
29.370
29.410
29-449
29-i88
29.528
29.567
29.6o6
29.645
29.685
29.724
29.764
29.8o3
29.843
29.882
29.922

747
748
749
750
751
75 2
753

754
755
756

757
758
759
76o
761
76%
763
764
765

29.~1

30.000
30.039
30.079
30.u8
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Tablice angle1sklch miar I wag
• porównaniu z miarami i wagami metrycznymi.

Tabl•• of lngliah Meaaurea antl Weights
in comparison to metrical measures and weights.

MIARY DŁUGOśCI :

LENGTH
l'rrrbl. rOWftOWOrt.

Sb ot

Noriro IHyt.
I

w •loroch 11etr.

2.12 mm

line
indi

in.

25.4 mm

x foot

ft.

30.5 cm

1 yard

yd.

91.5

cm

t.83

cnt

t

fathom

I

pole

po.

5.03

m

1

chain

eh.

20.12

m

1 furlong

fu.

201.20

m

mile

ml.

16o9.50

m

4828.50

m

x8:n.oo

m

1

league·
1

nautical mile

21~

n.ml.

/ knot/

MIARY POWIERZCHNI :
SQUARE MEASURES:
Pnybl . r6wnowon

S•r6t

N02wo brt••
I

square inch

w

sq. in.

•••rod\ '"•tr.
6-4'

cm2

"

foot

sq. ft.

"

yard

sq. yd.

0.84

m2

"

pole

są.

po.

2,.29

m2

"

chain

sq. eh.

4o4.70

m:i

ood

1011.70

m2

1 oere

4046.So

.m2

I

l

square mile

sq. ml.

1 square mile

sq. ml.

I

MIARY

929.00 anz

2,9.00

ha

2.,9ltSm2

OBJęTOśCI:

CUBIC MEASURES :
cubic inch

c. in.

16.387 cm3

1

cubic Joot

c. ft.

0.028 .m3

1

cubic yard

c. yd.

0.764 m3
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MIARY POJEMNOśCI /ciała sypkie i ciecze/ .
MEASSURES OF CAPACITY

/ liquid and dry goods/.
S•r6t

No„a bryt.

Pnybl. r6•nOWGrt
w •IOrocft Mełt.

gili

I

I

pint
quart
gallon

l

peclc:

I

1

pt.

gal.
b,,l.

1 busbel
1
1

qr.

quarter
barrel

0.142
0.568
1.136
4.545

Itr.

9.0<)0

Itr.

Itr.
Itr.

Itr.

36.360 Itr.
290.900 Itr.
163.6oo Itr.

ANGIELSKI SYSTEM W AG
AVOIRDUPOIS WEIGHT
dram
1 ounce

I

I

pound

I Stone
1

quart.er

x hundredweiiht
1 ton
1 centa!
:2l8

dr.
oz.

lb.
st.
q.
cwt.
t.

1.77 gr.
28.35 gr.
453.6o gr.
6.35 kg.
12.70 leg.
50.8o leg.
1016.00 leg.
45.36 kg.

Liczby (Numbers)

LICZBY GŁÓWNE
(Cardinal numbers)
o zero ({i'row)
1 one (ud'n)
2 two (tu')
3 three ( tsri :')
4 four (/o' J)
'j five (fdj'w)
6 six (si'k.r)
7 seven (se'wen)
8 eight (ej't)
9 nine (nd'jn)
10

ten (te'n)

11 eleven
12 twełve

(ile' wen)

(tue'lw)
thirteen ( tre:ti:'n)
14 fourteen (fo:ti:'n)
l'j fifteen (fifti:'n)
16 sixteen (siksti:'n)
17 ~eventeen (sewenti:'n)
18 e1ghteen (ejti:'n)
19 nineteen (najnti:'n)
20 ~wenty ( tue'nti)
21 twenty·one ( t11e' ntiua' n)
22 twenty·two (we' ntit11')
30 thirty ( tu:'ti)
40 forty (fo:' ti)
'jO fifty {fif' ti)
6o sixty (siki ti)
70 seventy (sewen'ti)
8o eiizhty ( ej'ti)
QO ninety (nain'ti)
100 one hundred {wr'n ńa'ndred)
13
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200 two hundred (tu'ha'ndred)
450 four hundred and fifty
rooo one thousand (tsau'~end)
100 ooo one hundred thousand
500 ooo five hundred thousand
1 ooo ooo one million (myl jen)

LTCZBY PORZĄDKOWE
( Ordinal numbers)
rst first (fe:'•st)
2nd second (se' knd)
3rd third ( tse'rd)
4th fourth (fo'•ts)
5th fifth (fi'fts)
6th sixth (si'ksts)
7th seventh (se'J11nts)
8th eighth (ej'ts)
9th ninth ( naj'nts)
1oth tenth ( te'nts)
11 th ele'venth ( ile'wen/j)
12th twelfth (tue'lwts)
13th thirteenth ( tse:ti:'11ts)
14th fourtenth (fo:ti:'t!ts)
15th fifteenth (fifti:'nts)
16th sixteenth (siksti:'nts)
17th seventeenth (sewenti:'nts)
18th eighteenth (ejti:'nts)
19th nineteenth ( najnti:'nts)
2oth twentieth (tue'ntiets)
2 ISP twenty-first ( tue'nti-fe:'•st)
22nd twenty-second ( - se'knJ)
23rd twenty-third (- tse'•d)
3oth thirtieth (tse:'tiets)
221

4oth fortieth (/o:'tiets)
5oth fiftieth (fif'tiets)
6oth 5iicrieth (si'kstiets)
7oth seventieth (se'wentiets)
8oth eightieth ( ej'tiets)
90th ninetieth (na'jntiets)
iooth one hundredth (u.In ha'ndrets)
2ooth two hundredth (tu'hd'ndrets)
xoooth one thousandth (uct'n tsau':{ents)
xoo ooo one hundred thousandth
500 ooo five hundred thousandth
I ooo ooo one millionth (my'ljents)
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