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UKŁAD ALFABETYCZNY Z WYMOWĄ 

 

ALPHABETICAL SYSTEM WITH A PRONUNCIATION 

 

English English Pronunciation Polski 

active growth /ˈaktɪv ɡrəʊθ/ rozwój aktywny 

adornment /əˈdɔː(r)nmənt/ zdobienie 

adult insect after 

metamorphosis 

/əˈdʌlt ɪnsɛkt ˈɑːftə 

ˌmɛtəmɔːˈfəʊsɪs /  

owad – imago /postać doskonała/ 

adze /adz/ ciosło, cieślica 

adzing /adzɪŋ/  ociosywanie  

aisle /aɪl/ nawa boczna 

aisleless church /aɪlles tʃɜː(r)tʃ/ kościół salowy 

alcove /ˈalkəʊv/ alkierz, alkowa 

alder /ˈɔːldə(r)/  Alnus L., olsza 

altar /ˈɔːltə(r)/ ołtarz 

altarpiece /ˈɔːltə(r) piːs/ ołtarzowa nastawa 

ambo /ˈambəʊ/  ambona 

amendment  /əˈmɛn(d)m(ə)nt/   naprawa 

anchor /ˈaŋkə/ kotwa 

angle brace /ˈaŋɡ(ə)l /breɪs/ miecz  

angle rafter /ˈaŋɡ(ə)l ˈrɑːftə/  krokiew narożna 

angle tie /ˈaŋɡ(ə)l tʌɪ/ miecz  

annual tree ring /ˈanjʊəl triː rɪŋ/   słój przyrostu rocznego 

anti-fungal 

treatment 

/antɪˈfʌŋɡ(ə)lˈtriːtm(ə)nt  

/   

odgrzybianie 

apse /aps/ absyda, apsyda 

arabesque pattern /ˌarəˈbɛsˈpat(ə)n/  arabeska 

arbour /ˈɑːbə/  altana 

arcade /ɑːˈkeɪd/  podcień  

arched brace /ɑːtʃt breɪs/ łukowate miecze 
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asbestos cement /æsˈbestɒs sɪˈment/ eternit 

ash /aʃ/ Fraxinus L., jesion 

ashlar post /ˈaʃlə pəʊst  / miecz stopowy  

aspen /ˈasp(ə)n/ Populus tremula L., osika 

asphalt shingles / ˈasfəlt ˈʃɪŋɡ(ə)lz/ gont bitumiczny 

axe /aks/ topór 

backsaw /ˈbaksɔ/  piła grzbietnica 

balcony door /ˈbalkəni dɔː/ drzwi balkonowe 

baldachin /ˈbɔldəkən/  baldachim  

balk /bɔːk/ belka krawędziak 

balk /bɔːlk/  krawędziak 

baluster /ˈbaləstər/  tralka 

balustrade /baləˈstreɪd/  balustrada 

balustrade with 

balusters 

/ baləˈstreɪd/ 

wɪðˈbaləstərs/ 

balustrada tralkowa 

band saw /ˈban(d)sɔː/  piła taśmowa 

bandaging /ˈbandɪdʒɪŋ / bandażowanie  

banister /ˈbanɪstə/ balustrada 

bar clamp /bɑrklæmp/  ścisk stolarski 

barge rafter /bɑrdʒ/ˈræftər/ krokiew wiązara szczytowego 

bargeboard /bɑːdʒbɔːd/ deska szczytowa 

bark /bɑː(r)k/  kora 

bark-free wood /bɑːk friː wʊd/  drewno okorowane  

barn  /bɑː(r)n/ stodoła 

barn house /bɑː(r)nhaʊs/ stodoła 

barrel vault /ˈbar(ə)l vɔːlt/  sklepienie kolebkowe   

base /beɪs/ baza kolumny 
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baseboard /ˈbeɪsbɔːd/  listwa przypodłogowa  

basilica /bəˈsɪ/lɪkə/ kościół bazylikowy 

bastille /baˈstiːl/ baszta  

batten  /ˈbat(ə)n/ listwa 

bay window /beɪ wɪndoʊ/ okno wykuszowe 

beam /biːm/ belka 

bearing wall /ˈbɛːrɪŋ/ wɔːl/  ściana nośna  

beech /biːtʃ/ Fagus sp. buk 

beetle /ˈbiːt(ə)l/ chrząszcz 

belfry /ˈbɛlfri/ dzwonnica  

bell tower /bɛl ˈtaʊə/ dzwonnica  

bench /bɛn(t)ʃ/  ławka 

bevel joint /ˈbɛv(ə)l dʒɔɪnt/   połączenie na nakładkę skośną 

binding /ˈbʌɪndɪŋ/  bandażowanie  

biological 

corrosion 

/bʌɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l 

kəˈrəʊʒ(ə)n / 

korozja biologiczna 

birch /bərtʃ/ Betula L., brzoza 

bird dung /bəːd dʌŋ/  guano ptasie 

bit /bɪt/  wiertło 

bitumen shingles /ˈbɪtjʊmən ˈʃɪŋɡ(ə)lz / gont bitumiczny  

bituminous 

shingles 

/bɪˈtjuːmɪnəs ˈʃɪŋɡ(ə)lz / gont bitumiczny 

bituminous tile /bɪˈtjuːmɪnəs taɪl/ dachówka bitumiczna 

blacksmith nail /ˈblakˌsmɪθ neɪl/  gwóźdź kowalski 

blacksmith shop /ˈblakˌsmɪθʃɑp/ warsztat kowalski 

blind door /blaɪnd dɔr/  ślepe drzwi  

blind floor /blaɪnd flɔr/ ślepa podłoga  
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blind window /blaɪndˈwɪndoʊ/  okno ślepe  

blocked-up 

window 

/blɑkt wɪndoʊ / okno zamurowane  

board /bɔrd/  deska, deska obrobiona, deska strugana 

board plank  /bɔːd plaŋk/  klepka 

boarding /ˈbɔrdɪŋ/ deskowanie ściany  

boarding  /ˈbɔrdɪŋ/ deskowanie  

boiled oil /bɔɪld  ɔɪl/  pokost 

bore v. /bɔː/ wiercić 

borer /ˈbɔːrə/   kornik 

borer /ˈbɔːrə/  wiertarka ręczna 

bottom beam /ˈbɒtəm /biːm/ / belka dolna (podwalinowa) 

bottom plate /bɒtəm  pleɪt/  podwalina 

bottom rail /ˈbɒtəm reɪl/ ramiak dolny skrzydła 

bough /baʊ/  konar 

brace /breɪs/ miecz  

brace carpenter’s 

auger 

/breɪs ˈkɑːp(ə)ntə:z ˈɔːɡə/ świder ręczny 

bracket /ˈbrakɪt/ wspornik 

branch /brɑːn(t)ʃ/  gałąź 

bread oven /brɛdˈʌv(ə)n/  piec chlebowy 

break jamb /breɪk dʒam/  węgarek 

brick pattern /brɪk ˈpat(ə)n/  podłoga wzór w cegiełkę 

brick plinth /brɪk plɪnθ/  podmurówka ceglana 

bridle joint /ˈbrʌɪd(ə)l dʒɔɪnt/ połączenie na zwidłowanie, widłowe 

np. krokwi w kalenicy 

brown wet rot /braʊn wɛt rɒt / rozkład drewna brunatny mokry 

brush /brʌʃ/ pędzel 
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buffet /bəˈfeɪ/  kredens (szafa) 

building  

structure 

/ˈbɪldɪŋˈstrʌktʃə/ konstrukcja budowlana 

building timber /ˈbɪldɪŋ ˈtɪmbə/ drewno budowlane 

bulrush /ˈbʊlrʌʃ/   sitowie 

buzz saw /bʌz sɔː / piła tarczowa 

byre /ˈbʌɪə/  obora  

cabinet /ˈkabɪnɪt/ szafa  

cambium /ˈkambɪəm/  miazga 

campanile  /ˌkampəˈniːleɪ / dzwonnica 

canopy /ˈkænəpi/ baldachim 

cantilever /ˈkantɪliːvə / belka wspornikowa  

capital /ˈkapɪt(ə)l / kolumna, kapitel kolumny 

carpenter /ˈkɑːp(ə)ntə / cieśla 

carpenter’s 

hammer 

/ˈkɑːp(ə)ntəz ˈhamə / młotek stolarski 

carpenter’s saw /kɑːp(ə)ntəz  sɔː/  piła ręczna  

carpenter’s 

workshop 

/ˈkɑːp(ə)ntəz ˈwəːkʃɒp /  warsztat stolarski 

carpenters’ 

marks 

/ˈkɑːp(ə)ntəz mɑːks / ciesielskie znaki montażowe  

carpentry  joints /ˈkɑːp(ə)ntri /dʒɔɪnts/  połączenia ciesielskie  

carpentry tools /ˈkɑːp(ə)ntri /tuːls /  narzędzia ciesielskie 

carriage house /ˈkarɪdʒ  haʊs / wozownia  

cart shed /kɑːt ʃɛd/ / wozownia 

cartouche /kɑːˈtuːʃ / kartusz 

carve v. /kɑːv/  ciosać 

carve v. /kɑːv/   strugać 
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casement sash /ˈkeɪsm(ə)nt/ saʃ/ skrzydło okienne  

casement window /ˈkeɪsm(ə)ntˈwɪndoʊ/ okno skrzynkowe  

casement window 

stay 

/ˈkeɪsm(ə)ntˈwɪndoʊ/ ogranicznik rozwarcia skrzydła okna  

casing /ˈkeɪsɪŋ/  futryna, ościeżnica 

cattle shed /kat(ə)l  ʃɛd / obora  

ceiling /ˈsiːlɪŋ / pułap, strop, sufit 

ceiling beam /ˈsiːlɪŋ biːm / belka stropowa, strop belkowy, 

ceiling joints /ˈsiːlɪŋ dʒɔɪnts/ połączenia stropowe 

ceiling joist /ˈsiːlɪŋ dʒɔɪst / belka stropowa 

cellulose /ˈsɛljʊləʊs / celuloza 

centring (Brit. 

English) 

centering (Am. 

English) 

/ˈsɛnt(ə)rɪŋ / krążyna 

ceramic roof tile /sɪˈramɪk  ruːf tʌɪl/ dachówka ceramiczna 

chaff /tʃaf/ sieczka ze słomy  

chain saw /ˈtʃeɪnsɔː/ piła łańcuchowa 

chalk line / tʃɔːk/ lʌɪn/ / sznur, sznur traserski 

chamfer /ˈtʃamfə/ fazować 

chamfering /ˈtʃamfə:iŋ / fazowanie 

chancel /ˈtʃɑːns(ə)l/ prezbiterium  

chandelier /ˌʃandəˈlɪə / żyrandol 

chapel /ˈtʃap(ə)l/ kaplica 

chapiter  /ˈtʃapitə/ głowica kolumny, kapitel 

chest of drawers /tʃɛst ɒv drɔːz/ komoda 

chevet /ʃəˈveɪ/ ambit 

chimney /tʃɪmni / komin 
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chimney hood /tʃɪmni  hʊd / okap komina 

chisel /ˈtʃɪz(ə)l / dłuto 

chisel v. /ˈtʃɪz(ə)l /  dłutować 

chiseling /ˈtʃɪz(ə)l iŋ /  dłutowanie  

choir /ˈkwʌɪə / chór 

chop v. /tʃɒp/  rąbać 

chopped straw /ˈtʃɒpt  strɔː / sieczka ze słomy 

chopper /ˈtʃɑpər/  topór  

chrysalis /ˈkrɪs(ə)lɪs/ poczwarka  

church /tʃəːtʃ / kościół 

church porch /tʃəːtʃ  pɔːtʃ / kruchta  

church treasury /tʃəːtʃ ˈtrɛʒ(ə)ri/ / skarbczyk 

church vestibule /tʃəːtʃ ˈvɛstɪbjuːl /  kruchta 

circular saw /ˈsəːkjʊlə sɔː / piła tarczowa  

clapboard /ˈklapbɔːd/  deska poszycia ściany 

claw hammer /klɔːˈhamə/ młotek ciesielski 

clay /kleɪ / glina 

clay pugging /kleɪ pʌɡɪŋ / gliniana polepa 

clay roof tile /kleɪ ruːf tʌɪl / dachówka ceramiczna 

cleaning /ˈkliːnɪŋ / czyszczenie 

cleaning of 

surfaces 

/ˈkliːnɪŋ / czyszczenie powierzchni 

cleave /kliːv/  rozszczepiać, rozłupywać 

cleaver /ˈkliːvə/ topór 

cleaving saw /kliːvɪŋ  sɔː/    piła tracka 

closed cornice /kləʊzd ˈkɔːnɪs / okap z podbitką 

closet /ˈklɒzɪt/ szafa  
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coffer ceiling /ˈkɒfə ˈsiːlɪŋ / strop kasetonowy  

coffered ceiling /ˈkɒfəd ˈsiːlɪŋ / strop kasetonowy  

cold bath / kəʊld bɑːθ / kąpiel zimna 

coleopteran /ˌkɒlɪˈɒpt(ə)rən/ chrząszcz 

collar /ˈkɒlə / jętka  

collar beam /ˈkɒlə biːm / jętka  

collar tie /ˈkɒlə tʌɪ / jętka 

collator’s loge /kəˈleɪtəz ləʊʒ /  loża kolatorska 

column /ˈkɒləm/ kolumna 

common 

furniture beetle 

/ˈkɒmənˈfəːnɪtʃə ˈbiːt(ə)/  kołatek domowy 

common rafter /ˈkɒmənˈrɑːftə/  krokiew właściwa, krokiew (o pełnym 

wymiarze) 

common stud /ˈkɒmən stʌd/ słupek (w pelnym wymiarze) 

compass /ˈkʌmpəs/  cyrkiel  

compass saw /ˈkʌmpəs sɔː/  piła otwornica  

concha /ˈkɒŋkə/ dach półkopulasty 

confessional /kənˈfɛʃ(ə)n(ə)l/ konfesjonał 

coniferous trees /kəˈnɪfərəs triːz / drzewa iglaste  

conifers /ˈkəʊnɪfəz/ iglaki 

consecration 

crosses 

/kɒnsɪˈkreɪʃ(ə)n krɒsiz /  zacheuszki 

conservation /ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən/ konserwacja 

console brackets /kənˈsəʊlˈbrakɪts/   konsola 

continuous beam /kənˈtɪnjʊəs / belka ciągła  

copper sheet /ˈkɒpə ʃiːt/   blacha miedziana 

copperplate /ˈkɒpəpleɪt/  blacha miedziana  
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corner notched 

joint 

/ˈkɔːnə nɒtʃt dʒɔɪnt /  wrąb narożny 

corner post /ˈkɔːnə pəʊst /  słup narożny (w konstrukcji 

szkieletowej) 

corner stud /ˈkɔːnə stʌd / słup narożny   

cornice /ˈkɔːnɪs/  gzyms 

corridor /ˈkɒrɪdɔː/  sień  

corrugated sheet /ˈkɒrəɡeɪtɪd ʃiːt/  blacha falista 

cottage /ˈkɒtɪdʒ/ chałupa, chata 

counter lath /ˈkaʊntə lɑːθ /  kontrłata 

counter batten /ˈkaʊn.tər ˈbæt.ən/ kontrłata 

coupled window /ˈkʌp(ə)ld ˈwɪndəʊ  /  okno zespolone 

court /kɔːt/ dwór królewski (budynek) 

cow-shed /kaʊ ʃɛd /  obora  

crack /krak/ pęknięcie 

cradle vault /ˈkreɪd(ə)l  vɔːlt/  sklepienie kolebkowe  

cripple-rafter /ˈkrɪp(ə)lˈrɑːftə/  kulawka (krokiew), krokiew kulawka do 

krokwi koszowej 

cross brace /krɒs breɪs  /  krzyżulec 

cross halving joint /krɒs hɑːv ɪŋ dʒɔɪnt  /  połączenie na przekładkę 

cross notched 

joint 

/krɒs nɑtʃt  dʒɔɪnt /  wrąb krzyżowy 

cross vault /krɒs vɔlt /  sklepienie krzyżowe 

cross-beam /krɒs bim /  belka rozporowa 

crossing tower /krɒsɪŋ ˈtaʊ(ə)r/  wieża traseptu 

crown /kraʊn/ korona 

crown glass /kraʊnɡlɑːs/ gomółka szklana 

crown plate /kraʊnpleɪt/ płatew ramy stolcowej 
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crown post /kraʊn pəʊst/ stolec centralny 

crown post 

structure 

/kraʊnpəʊstˈstrʌktʃə/ konstrukcja stolcowa  

crucifix /ˈkruːsɪfɪks / krucyfiks  

cupboard /ˈkəbərd/  kredens (szafa) 

cupola /ˈkjuːpələ /  hełm, kopuła 

curved beam /kəːvd biːm/   belka wygięta 

cut nail /kʌt neɪl/  gwóźdź cięty 

cut v. /kʌt/  ciąć 

cut wood /kʌt wʊd/  drewno ścięte 

daylighting 

cupola 

/deɪlaɪtɪŋ ˈkjuːpələ /  hełm z latarnią  

dead window /dɛd ˈwɪndoʊ/  okno ślepe  

dead wood /dɛd  wʊd/ drewno martwe 

deathwatch beetle /ˈdɛθwɒtʃ ˈbiːt(ə)l /  tykotek 

debarked wood /diːˈbɑːkt  wʊd/  drewno okorowane  

debarking /diːˈbɑːkɪŋ /  okorować 

deciduous trees /dɪˈsɪdjʊəs  triːz / drzewa liściaste 

decoration /dɛkəˈreɪʃ(ə)n/ dekoracja 

defensive bulwark /dɪˈfɛnsɪv ˈbʊlwək/  izbica  

deflection /dɪˈflɛkʃ(ə)n/ ugięcie 

dendrochronology /ˌdɛndrəʊkrəˈnɒlədʒi/ dendrochronologia 

dendrology /dɛnˈdrɒlədʒi/ drzewoznawstwo 

diagonal brace /dʌɪˈaɡ(ə)n(ə)l breɪs/  miecz, zastrzał 

diagonal tie 

brace,  

/dʌɪˈaɡ(ə)n(ə)l tʌɪ breɪs / zastrzał   

disinfestation /ˌdɪsɪnfɛˈsteɪʃ(ə)n/  dezynsekcja 
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disinsectisation /dɪs ˈɪnsɛkt ʌɪzeɪʃ(ə)n /  dezynsekcja  

dog-legged stairs /dɒɡ  lɛɡd stɛːz /  schody dwubiegowe 

dome /dəʊm/  kopuła  

domestic fungi /dəˈmɛstɪk ˈfʌŋɡiː /  grzyby domowe 

door /dɔː/ drzwi 

door bolt /dɔː bəʊlt/  skobel 

door frame /dɔːfreɪm/  ościeżnica drzwiowa, futryna drzwi 

door knob /dɔː nɒb/  gałka drzwiowa 

door knocker /dɔː ˈnɒkə / kołatka 

door leaf /dɔː liːf /  skrzydło drzwiowe 

door sash /dɔː saʃ/  skrzydło drzwi  

door seal /dɔː siːl /  listwa progowa  

door wing /dɔː wɪŋ /  skrzydło drzwi 

doorstep /dɔː stɛp /  próg 

doorway / ˈdɔːweɪ/  otwór drzwiowy 

dormer window / ˈdɔːmə ˈwɪndəʊ/  lukarna 

dormer window /ˈdɔːmə ˈwɪndəʊ /     okno dachowe 

double door /ˈdʌb(ə)l dɔː/  drzwi podwójne, dwuskrzydłowe 

double glazing /ˈdʌb(ə)l  ˈɡleɪzɪŋ/  przeszklenie podwójną szybą 

double leaf door /ˈdʌb(ə)l liːf dɔː/  drzwi dwuskrzydłowe rozwierane 

double leaf swing 

door 

/ˈdʌb(ə)l liːf swɪŋ  dɔː/  drzwi dwuskrzydłowe wahadłowe 

double notched 

joint 

/ˈdʌb(ə)l nɒtʃt dʒɔɪnt/  wrąb podwójny 

double sloping 

roof  

/ ˈdʌb(ə)l ˈsləʊpɪŋ  ruːf/  dach dwuspadowy  

double window /ˈdʌb(ə)l  ˈwɪndəʊ/   okno podwójne 
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doubled collar ties /ˈdʌb(ə)ldˈkɒlə tʌɪz / kleszcze  

dovecot / ˈdʌvkɒt/  gołębnik  

dovetail half lap 

joint 

/ˈdʌvteɪl   hɑːf  dʒɔɪnt  

lap/  

połączenie na jaskółczy ogon 

(połówkowe) 

dovetail joint /ˈdʌvteɪl dʒɔɪnt/  połączenie wczepione np.na jaskółczy 

ogon  

dovetail lap joint 

with shoulder 

/ˈdʌvteɪl lap  dʒɔɪnt wɪð 

ˈʃəʊldə/  

połączenie poprzeczne na jaskółczy 

ogon z posiłkiem 

dovetail saw /ˈdʌvteɪl sɔː/  piła narżnica 

dovetailed lap 

joint 

/ˈdʌvteɪl lap  dʒɔɪnt/   połączenie nakładkowe w jaskółczy 

ogon 

dovetailed 

notched joint 

/ˈdʌvteɪl  nɒtʃt dʒɔɪnt/  wrąb w jaskółczy ogon, płetwowy 

dowel /ˈdaʊəl /  dybel, tybel 

dowelled joint / ˈdaʊəld dʒɔɪnt/  połączenie na kołki 

downpipe /ˈdaʊnpʌɪp/  rura spustowa  

draw knife /ˈdrɔːnʌɪf/  ośnik  

drawing-knife /ˈdrɔː(r)ɪŋ nʌɪf/  ośnik 

dressed timber /drɛst ˈtɪmbə/  drewno obrobione 

dresser /ˈdrɛsər/  kredens (szafa)  

dressing /ˈdrɛsɪŋ / bandażowanie 

driftwood /drɪft wʊd/  drewno spławiane 

drill /drɪl/  wiertarka ręczna  

drill bit /drɪl bɪt /  wiertło  

drill v. /drɪl/   wiercić 

drip cap /drɪp kap/  okapnik 

dripstone /drɪpstəʊn/  gzyms okapnikowy  

dry impregnation /drʌɪ ɪmprɛɡˈneɪʃ(ə)n/  sucha impregnacja 
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dry rot /drʌɪ rɒt/  suchy rozkład drewna (ex. serpula 

lacrymans)  

duramen  /djʊˈreɪmɛn/  twardziel 

dutchman /ˈdʌtʃmən/  klin 

early wood /ˈəːli wʊd/  drewno wczesne 

eaves /iːvz/  okap 

edged timber /ɛdʒd ˈtɪmbə/ tarcica obrzynana 

edging /ˈɛdʒɪŋ/ obrzynanie 

egg /ɛɡ/ jajo 

electrical 

resistance method 

/ɪˈlɛktrɪk(ə)l 

rɪˈzɪst(ə)nsˈmɛθəd/  

metoda elektrooporowa 

elevation /ˌɛlɪˈveɪʃ(ə)n/  elewacja 

elm /ɛlm/  Ulmus, wiąz 

endospore /ˈɛndə(ʊ)spɔː/ endospora  

entrance porch /ˈɛntr(ə)nspɔːtʃ/  kruchta wejściowa 

entryway /ˈɛntrɪwɛɪ/  sień 

exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ wymiana 

exterior casing /ɪkˈstɪərɪə ˈkeɪsɪŋ /  obramienie zewnętrzne 

extermination of 

insects 

/ɛkˌstəːmɪˈneɪʃ(ə)n ɒv 

ˈɪnsɛkts/  

dezynsekcja   

external door /ɪkˈstəːn(ə)l dɔː/  drzwi zewnętrzne 

extra hard wood /ˈɛkstrə hɑːd  wʊd/  drewno bardzo twarde 

extra soft wood /ˈɛkstrə sɒft  wʊd/  drewno bardzo miękkie 

eyebrow /ˈʌɪbraʊ/  okienko dachowe (wole oko) 

façade /fəˈsɑːd/  fasada 

face wall /feɪs wɔːl /  fasada, ściana frontowa 

fall pipe /fɔːl pʌɪp/  rura spustowa  

false door /fɔls dɔr/  ślepe drzwi 
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false heartwood /fɔːls  ˈhɑːtwʊd /  twardziel fałszywa 

fanlight /ˈfanlʌɪt/  nadświetle półkoliste, prostokątne 

fascia (board) /feɪʃə bɔːd/  deska czołowa okapu 

fashioned timber /ˈfaʃ(ə)nd ˈtɪmbə /  drewno obrabiane 

faulting /ˈfɒltɪŋ/  klawiszowanie 

felling axe /fɛl ɪŋ aks /  siekiera do ścinania drzewa 

felling saw /fɛl ɪŋ sɔː/  piła do ścinki drzew 

felt /fɛlt/ filc 

fibres /ˈfʌɪbəz/ włókna 

fibril /ˈfʌɪbrɪl/ fibryla 

figurine /ˈfɪɡəriːn/ figurka 

file /fʌɪl/ pilnik 

filler /ˈfɪlə/  klin  

filling in knots /ˈfɪlɪŋ  ɪn nɒts/   flekowanie sęków 

fir /fəː/  Albies Mill. jodła 

fireplace /ˈfʌɪəpleɪs/ kominek 

fireproof /ˈfʌɪəpruːf/ ogniotrwały 

firmer chisel /fəːməː ˈtʃɪz(ə)l/  dłuto płaskie 

first collar /fəːst  ˈkɒlə/  jętka na pierwszym poziomie 

fitting /ˈfɪtɪŋ/  okucia okienne  

fix up v. /fɪks ʌp / naprawiać 

fixed ended beam / fɪkst ɛndid / belka utwierdzona obustronnie 

fixed sash / fɪkst saʃ/   skrzydło okienne stałe 

fixed window /fɪkst ˈwɪndəʊ/  okno stałe 

flanking tower  /flaŋkɪŋ taʊə/ baszta 

flat chisel /flat tʃɪz(ə)l / dłuto płaskie 
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flat roof  /flat ruːf /  dach płaski 

fleche /fleɪʃ/  sygnaturka  

floated wood /fləʊtid  wʊd/  drewno spławiane  

floor /flɔː/  podłoga 

floor joist /flɔː dʒɔɪst  / legar podłogowy 

floorboard /flɔː bɔːd / deska podłogowa 

flooring strip /ˈflɔːrɪŋ striːp/  deszczułki posadzkowe  

floral ornament /ˈflɔːr(ə)l ˈɔːnəm(ə)nt/  ornament roślinny 

flush door /flʌʃ  dɔː liːf /  drzwi płytowe 

folding rule /ˈfəʊldɪŋ ruːl/   przymiar /metrówka/ 

footstep /ˈfʊtstɛp/  stopień 

forge /fɔːdʒ/  kuźnia 

forked joint /fɔːkt dʒɔɪnt/ połączenie widłowe 

fortified tower /ˈfɔːtɪfʌɪdˈtaʊə/ baszta  

frame /freɪm/  futryna, ościeżnica, oboknie 

frame head /freɪm hɛd /  nadproże ościeżnicy ( w oknie) 

frame saw /freɪm sɔː/  piła ramowa 

frame wall /freɪm wɔːl/ ściana szkieletowa 

framework 

construction 

/ˈfreɪmwəːk 

kənˈstrʌkʃ(ə)n/  

konstrukcja szkieletowa 

framing chisel /ˈfreɪmɪŋ ˈtʃɪz(ə)l/    dłuto gniazdowe , dłuto dziubak 

framing square /ˈfreɪmɪŋ skwɛ/  kątownik 

French door /frɛn(t)ʃ dɔː/  porte fenetre 

French lap joint  /frɛn(t)ʃ lap dʒɔɪnt / zamek francuski 

French lap joint 

with key locking 

/frɛn(t)ʃ lap dʒɔɪnt wɪð kiː 

lɒkɪŋ/  

węgieł – zamek francuski 

French roof  /frɛn(t)ʃ ruːf /  dach mansardowy 
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French tile / frɛn(t)ʃ tʌɪl/ dachówka zakładkowa 

French window /frɛn(t)ʃ ˈwɪndəʊ/ drzwi balkonowe  

French window /frɛn(t)ʃ ˈwɪndoʊ / okno skrzynkowe 

fret saw /frɛt sɔː/  piła otwornica 

fret saw  /frɛt sɔː/   piła włośnica (laubzega) 

friction hinge /ˈfrɪkʃ(ə)n hɪn(d)ʒ /  ogranicznik rozwarcia z hamulcem 

ciernym 

front /frʌnt/  front 

fruiting bodies /ˈfruːtɪŋ ˈbɒdiz/  owocnik 

full roof truss /fʊl ruːf trʌs/ wiązar pełny  

fuller /ˈfʊlə/  folusz 

fulling mill /fʊlɪŋ mɪl /  folusz  

fumigation /fjuːmɪˈɡeɪʃ(ə)n/  gazowanie, fumigacja 

fungal infection /ˈfʌŋɡ(ə)l ɪnˈfɛkʃ(ə)n /  zagrzybienie drewna 

fungi fruiting 

body 

/ˈfʌŋɡiː ˈfruːtɪŋ ˈbɒdi/   owocnik grzyba 

fungi imperfecti /ˈfʌŋɡiː ɪmpəˈfɛktɪ/  grzyby pleśnie (niedoskonałe)   

fungicidal /fʌn(d)ʒɪˈsʌɪd(ə)l/  grzybobójczy 

fungus /ˈfʌŋɡəs/  grzyb 

gable /ˈɡeɪb(ə)l/  trójkatna ściana szczytowa 

gable roof /ˈɡeɪb(ə)l ruːf/  dach dwuspadowy 

gable wall /ˈɡeɪb(ə)l wɔːl/ ściana szczytowa 

gableboard /ˈɡeɪb(ə)l bɔːd/ deska szczytowa  

gablet roof /ˈɡeɪblɪt ruːf/  dach półszczytowy 

gallery /ˈɡal(ə)ri/  empora 

garret /ˈɡarət/  mansarda 

gassing /ɡasɪŋ/ gazowanie  
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gate /ɡeɪt/  brama, furtka 

gatehouse /ˈɡeɪthaʊs/  stróżówka 

gateway /ɡeɪtwei/  wrota 

gazebo /ɡəˈziːbəʊ/ altana 

gimlet /ˈɡɪmlɪt/  świder ręczny 

girder /ˈɡəːdə/ dźwigar 

girt /ɡəːt/   belka oczepowa, oczep  

glass membranę /ɡlɑːs mɛmbreɪn /  membrana, błona szklana 

glass pane /ɡlɑːs pein/  szyba 

glass-paper /ˈɡlɑːspeɪpə/  papier ścierny 

glazier /ˈɡleɪzə/  szklarz 

glazier’s hammer /ˈɡleɪzəzˈhamə/    młotek szklarski 

glazier’s knife /ˈɡleɪzəzˈnaif/  nóż szklarski 

glazing /ˈɡleɪzɪŋ/  oszklenie, przeszklenie 

glazing bar /ˈɡleɪzɪŋ bɑː/  szczeblina, szpros 

glazing bead /ˈɡleɪzɪŋ biːd/  listwa / drewniana, metalowa/ używana 

do umocowania szyby w ramie 

glue /ɡluː/  klej 

gothic window /ˈɡɒθɪk ˈwɪndəʊ/  okno gotyckie, ostrołukowe 

gouge chisel /ɡaʊdʒ/ lub /ɡuːdʒ/  dłuto wklęsłe 

granary /ˈɡran(ə)ri/  spichlerz 

great maple /ɡreɪtˈmeɪp(ə)l /  Acer pseudoplatanus L., jawor 

green wood /ɡriːn wʊd /  drewno świeżo ścięte 

ground beam /ɡraʊnd biːm/   belka podwalinowa, podwalina ściany  

ground beam /ɡraʊnd biːm/  podwalina 

ground sill /ɡraʊnd sɪl/  podwalina 

grown-in knot /ɡrəʊn ɪn nɒt /  sęk wrośnięty 
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growth ring /ɡrəʊθ rɪŋ/   słój przyrostu rocznego 

grub /ɡrʌb/  larwa 

guano /ˈɡwɑːnəʊ/  guano ptasie  

gutter /ˈɡʌtə/  ściek, rynna, rynsztok  

half lap joint with 

one side 

dovetailed 

/hɑːf lap dʒɔɪnt wɪð wʌn 

sʌɪd ˈdʌvteɪl /  

połączenie płetwowe na nakładkę 

half lap joint with 

pegs 

/hɑːf lap dʒɔɪnt  wɪð pɛɡz 

/  

nakładka prosta z kołkowaniem 

half lap scarf 

joint 

/hɑːf lap skɑːf dʒɔɪnt /  złącze wzdłużne na nakładkę prostą 

half-hip roof  /hɑːf hɪp ruːf /  dach naczółkowy 

half-lap joint /hɑːf lap dʒɔɪnt / połączenie na zakład 

half-timbered 

wall 

/hɑːf ˈtɪmbəd wɔːl/ ściana ryglowa 

halving joint /hɑːv ɪŋ dʒɔɪnt / połączenie połówkowe 

hammer /ˈhamə/  młotek  

hammer beam /ˈhamə biːm / belka w kroksztynie  więźby półotwartej 

hammer beam 

truss 

/ˈhamə biːm trʌs /  więźba półotwarta 

hammer brace /ˈhamə breɪs/ łukowaty miecz w kroksztynie  więźby 

półotwartej 

hammer post /ˈhamə pəʊst / słupek na kroksztynie w więźbie 

półotwartej 

hammer v. /ˈhamə/   przybijać, wbijać 

hand saw /hand sɔː/  piła ręczna  

hand-cloven 

shingle 

/hand ˈkləʊv(ə)n 

ˈʃɪŋɡ(ə)l/  

ręcznie łupany gont 

handrail /ˈhandreɪl/  poręcz 

hand-wrought 

(forged) nail 

/ˈhand  rɔːt (fɔːdʒd) neɪl /  gwóźdź kuty 

hard wood /hɑːd  wʊd/  drewno twarde 

hardware /ˈhɑːdwɛː/  okucia okienne 
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hardware /ˈhɑːdwɛː/ okucie 

hardware motif /ˈhɑːdwɛː məʊˈtiːf /  motyw okuciowy 

hatchet /ˈhatʃɪt/  siekiera 

head /hɛd/  ramiak górny ościeżnicy (w oknie) 

head wall /hɛd wɔːl/ ściana czołowa 

heading joint /hɛdɪŋdʒɔɪnt/  połączenie czołowe 

heartwood  /ˈhɑːtwʊd/ drewno twardzielowe, twardziel  

heat treatment  /hiːt ˈtriːtm(ə)nt / nagrzewanie 

hemicelluloses /hɛmɪˈsɛljʊləʊz/  hemiceluloza 

herringbone 

pattern 

/ˈhɛrɪŋbəʊnˈpat(ə)n /  podłoga wzór w jodełkę 

hewing /hjuːɪŋ/  ociosywanie  

hinge /hɪn(d)ʒ/  zawias 

hinged joint /hɪn(d)ʒd ʒɔɪnt/ połączenie zawiasowe 

hip /hɪp/  naroże (dachu) 

hip rafter /hɪp ˈrɑːftə/   krokiew narożna  

hip roof /hɪp ruːf/   dach czterospadowy  

hipped roof /hɪpt ruːf/  dach czterospadowy 

hobble beam /ˈhɒb(ə)l biːm / belka kulawka  

hole /həʊl/  otwór  

hole saw /həʊl sɔː /  piła otwornica  

holes /həʊlz/   otwory (np.wylotowe) 

hollow chisel /ˈhɒləʊ ˈtʃɪz(ə)l /  dłuto półokrągle 

holly rood /hɒli ruːd/  krucyfiks 

hook /hʊk/  hak 

hooked scarf with 

nibs 

/ˈhʊkt skɑːf wɪð ˈnɪbz /  złącze wzdłużne na zamek (w znak 

pioruna) 

hopper window /ˈhɒpə ˈwɪndəʊ /  okno uchylne 

horizontal joint /hɒrɪˈzɒnt(ə)l dʒɔɪnt /  złącze poziome 
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horizontal pivot 

casement 

/hɒrɪˈzɒnt(ə)l ˈpɪvət 

ˈkeɪsm(ə)nt/  

okno przechylne 

horn for building 

in 

/hɔːn fɔː ˈbɪldɪŋ ɪn  / uszak 

horse barn /ˈhɔːs bɑːn/  stajnia 

hot air /hɒt  ɛː/  gorące powietrze 

hot bath /hɒt bɑːθ/    kąpiel gorąca 

hot-cold bath /hɒt kəʊld bɑːθ/  kąpiel gorąco-zimna 

hut /hʌt/  chatka 

illusionist window /ɪˈluːʒ(ə)nɪst ˈwɪndəʊ /  okno iluzjonistyczne 

imago /ɪˈmeɪɡəʊ/  owad – imago /postać doskonała/ 

impregnant /ˌ imˈprɛɡnənt /  impregnat 

impregnate /ˈɪmprɛɡneɪt/  impregnować 

impregnated 

wood 

/ˈɪmprɛɡneɪtid wʊd/   drewno impregnowane  

impregnation /ɪmprɛɡˈneɪʃ(ə)n/  impregnacja 

inclined post /ɪnˈklʌɪnd pəʊst /   słup pochyły(w wiązarze) 

inhibited growth /ɪnˈhɪbɪtɪd ɡrəʊθ /  rozwój zahamowany 

injection /ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n/  iniekcja 

insect / ɪnsɛkt/  owad 

insect control  /ˈɪnsɛkt kənˈtrəʊl / dezynsekcja 

insect damage /ɪnsɛkt ˈdamɪdʒ / uszkodzenia przez owady 

insecticide /ɪnˈsɛktɪsʌɪd/  insektycyd 

inserting moss /ɪnˈsəːtɪŋ mɒs/ mszyć 

interlocking tile /ˌɪntəˈlɒkɪŋ tʌɪl/ dachówka zakładkowa   

intermediate post /ˌɪntəˈmiːdɪət pəʊst /    słup pośredni 

internal door /ɪnˈtəːn(ə)l dɔː /  drzwi wewnętrzne 

jack plane /dʒak pleɪn/   hebel  

jack rafter /dʒak ˈrɑːftə/  krokiew kulawka, krokiewka 

jack stud /dʒak stʌd/ krótki słupek 
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jamb /dʒam/  stojak ościeżnicy (bok) 

jig saw /dʒɪɡ sɔː/   piła włośnica  

joiner /ˈdʒɔɪnə/ stolarz, cieśla 

joinery /ˈdʒɔɪnəri/ Stolarka otworowa 

joinery workshop /ˈdʒɔɪnəri ˈwəːkʃɒp / stolarnia  

joint  /dʒɔɪnt/  połączenie 

joint between the 

collar beam and 

the (roof) rafter 

/dʒɔɪnt bɪˈtwiːn ðəˈkɒlə 

biːm ənd ðə ruːf ˈrɑːftə/  

połączenie jętki z krokwią 

joints between 

roof rafters at the 

roof ridge 

/dʒɔɪnts bɪˈtwiːn ðə ruːf 

/ˈrɑːftəz at  ðə ruːf rɪdʒ /  

połączenie krokwi w kalenicy 

joints in the roof 

structure 

/dʒɔɪnts ɪn ðə ruːf 

ˈstrʌktʃə /    

połączenia w więźbie dachowej  

joints types /dʒɔɪnt tʌɪps /  typy połączeń 

joist /dʒɔɪst/   legar 

key locked 

hooked scarf with 

nibs 

/kiː lɒkt ˈhʊkt  skɑːf wɪð 

ˈnɪbz  /  

złącze wzdłużne na zamek ukośny (w 

znak pioruna) z klinami 

key locked lap 

joint 

/kiː lɒkt lap dʒɔɪnt /  zamek francuski 

key locked scarf 

with nibs 

/kiː lɒkt  skɑːf wɪð ˈnɪbz /  złącze wzdłużne na nakładkę ukośną z 

klinami 

king post /kɪŋ pəʊst /  wieszak w wieszarze 

jednowieszakowym jednowieszakowym 

king post truss /kɪŋ pəʊst trʌs/  wiązar wieszarowy jednowieszakowy 

knee brace / niːbreɪs/ zastrzał 

knife /nʌɪf /  nóż 

knob /nɒb/  gałka 

knot /nɒt/  sęk 

knoty  wood /nɒti wʊd/   drewno sękate 

lacunar ceiling /ləˈkjuːnə ˈsiːlɪŋ / strop kasetonowy 
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lancet window /ˈlɑːnsɪt/ ˈwɪndəʊ/  okno gotyckie  

landing /ˈlandɪŋ/  podest 

lap joint /lap dʒɔɪnt /  połączenie na nakładkę 

larch /lɑːtʃ/ Larix Mill.  , modrzew 

larder  /ˈlɑːdə/ komora, spiżarnia 

larva /ˈlɑːvə/  larwa  

larval galery /ˈlɑːvəlˈɡal(ə)ri/   chodniki owadzie 

latch /latʃ/  klamka okienna 

late wood /leɪt wʊd/  drewno późne 

latewood /leɪtwʊd/  późne drewno  

lath /laθ/  dranka, listweka, łata 

lath /lɑːθ/  listwa 

lead /lɛd/  ołów 

lead covered 

timber spire 

/lɛdˈkʌvədˈtɪmbə  spʌɪə/  kryta ołowiem drewniana iglica 

lead sheet /lɛdʃiːt/   blacha ołowiana  

leaf /liːf/  liść 

lean-to roof /ˈliːntuː  ruːf /    dach jednospadowy  

leaves /liːvz/  liście 

ledge /lɛdʒ/  gzyms 

left hand door /lɛft hand dɔː/  drzwi lewe 

level /ˈlɛv(ə)l/  poziomica 

lifting sliding 

window 

/lɪftɪŋ ˈslʌɪdɪŋ ˈwɪndəʊ  /  okno unoszono-przesuwne 

lifting, sliding 

sash 

/lɪftɪŋ ˈslʌɪdɪŋ saʃ /   skrzydło okienne podnoszone, 

przesuwne 

lightning rod /ˈlaɪt.nɪŋ ˌrɑːd/ piorunochron 

lignin /ˈlɪɡnɪn/   lignina 

limbing axe / lɪmɪŋ aks/  siekiera do okrzesywania  
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limbs trimming 

axe 

/lɪmz ˈtrɪmɪŋ  aks/   siekiera do okrzesywania 

lime tree /lʌɪm tri/  Tilia L., lipa 

linden /ˈlɪndən/ Tilia L., lipa 

lintel /ˈlɪnt(ə)l/  nadproże okienne, drzwiowe 

live infestation /lʌɪv ɪnfɛˈsteɪʃ(ə)n/   żer owadów aktywny 

load-bearing wall /ləʊd ˈbɛːrɪŋ wɔːl/ ściana nośna 

locking peg /lɒkɪŋ pɛɡ/  kołek blokujący 

log /lɒɡ/  bal, dłużyca 

log construction /lɒɡ kənˈstrʌkʃ(ə)n /    konstrukcja wieńcowa, konstrukcja z 

bali 

log saw /lɒɡ sɔː /   piła do cięcia kłód 

longhorn beetle /ˈbiːt(ə)l  ˈlɒŋhɔːn/  spuszczel pospolity 

loss-on-drying 

method 

/ lɒs ɒn drʌɪɪŋ ˈmɛθəd /  metoda suszarkowo-wagowa 

lumber (only in 

N.Am.) 

/ˈlʌmbə / drewno budowlane 

macroscopic /ˌmakrə(ʊ)ˈskɒpɪk/  makroskopowy 

macrostructure /ˈmakrə(ʊ)strʌktʃə/  budowa makroskopowa 

main rafter /meɪnˈrɑːftə/  krokiew główna (pod krokwią 

właściwą) 

make over v. /ˈmeɪk əʊvə/  naprawiać 

mallet /ˈmalɪt/   młotek drewniany, pobijak drewniany 

manor /ˈmanə/  dwór   

manor house /ˈmanə haʊs/ dwór 

mansard /ˈmansəd/  mansarda  

mansard roof /ˈmansəd ruːf/ dach mansardowy  

mansard window /ˈmansɑːdˈwɪndəʊ/  okno mansardowe 

manual 

application using 

a brush or roller 

/ˈmanjʊ(ə)l  aplɪˈkeɪʃ(ə)n 

juːzɪŋ ə brʌʃ ɔːˈrəʊlə /  

smarowanie (pędzlem, wałkiem) 
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maple /ˈmeɪp(ə)l/ Acer L., klon  

marseille roof 

tiles 

/mɑːˈseɪ ruːf tʌɪlz /  dachówka marsylka 

matroneum /ˈmeɪtr(ə)njuːˈm /  babiniec 

medaillon /ˌmeɪdʌɪˈjɒ̃/  medalion 

medium hard 

wood 

/ˈmiːdɪəm hɑːd  wʊd/   drewno średniotwarde 

methods for  

applying the 

impregnants 

/ˈmɛθədz fɔː əˈplʌɪɪŋ  ðiː 

ˈɪmprɛɡneɪt/  

metody nanoszenia impregnatów 

microfibril /ˈmʌɪkrə(ʊ)ˌfʌɪbrɪl/  mikrofibryla 

microscopic /mʌɪkrəˈskɒpɪk/   mikroskopowy 

microstructure /ˈmʌɪkrə(ʊ)ˌstrʌktʃə/  budowa mikroskopowa 

microwave  

radiation 

/ˈmʌɪkrə(ʊ)weɪv 

reɪdɪˈeɪʃ(ə)n /  

promieniowanie mikrofalowe 

mildew /ˈmɪldjuː/  pleśń  

mill /mɪl/ młyn 

milled lumber /mɪld lʌmbə/ przetarte drewno 

milling /ˈmɪlɪŋ/  frezowanie   

mill sails /mɪl seɪlz /   śmigi 

milling machine /ˈmɪlɪŋ məˈʃiːn /  frezarka 

modulus of 

elasticity 

/ˈmɒdjʊləs ɒv ɛlaˈstɪsɪti /  moduł sprężystości 

modulus of 

rupture 

/ˈmɒdjʊləs ɒv ˈrʌptʃə /  wytrzymałość na zginanie 

moisture /ˈmɔɪstʃə/  wilgotność 

moisture content 

measuring 

/ˈmɔɪstʃəˈkɒntɛnt 

ˈmɛʒərɪŋ/    

pomiar wilgotności 

moisture meter /ˈmɔɪstʃə ˈmiːtə /  wilgotnościomierz 

moisture-proofing /ˈmɔɪstʃə ˈpruːfɪŋ/   impregnacja wodoodporna 

mortise and tenon 

joint 

/ˈmɔːtɪs ənd ˈtɛnən dʒɔɪnt  

/   

połączenie na gniazdo i czop 
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mortise and tenon 

with notch  

/ˈmɔːtɪs ənd ˈtɛnən wɪð 

nɒtʃ/  

połączenie na gniazdo i czop z wrębem 

mortise chisel /ˈmɔːtɪs ˈtʃɪz(ə)l/   dłuto gniazdowe   

mortise, mortice /ˈmɔːtɪs/  gniazdo 

mortising /ˈmɔːtɪs iŋ / dłutowanie 

mosaic parquet 

floor 

/mə(ʊ)ˈzeɪɪk ˈpɑːkeɪ flɔː /  podłoga taflowa 

moss /mɒs/ mech 

mould /məʊld/ pleśń 

moulds /məʊldz/  grzyby pleśnie (niedoskonałe) 

mullion /ˈmʌljən/  słupek okienny 

mullioned 

window 

/ˈmʌljənd ˈwɪndəʊ/  okno wielodzielne 

multi-hip roof  /ˈmʌlti hɪp ruːf /  dach wielopołaciowy 

mycele /ˈmaɪsiːl/  grzybnia 

mycelium /mʌɪˈsiːlɪəm/  grzybnie  

mycotoxines /ˌmʌɪkə(ʊ)ˈtɒksɪnz/  mikotoksyny 

nail /neɪl/  gwóźdź 

nail head /neɪl hɛd  /  główka gwoździa 

nail v. /neɪl/  wbijać gwoździe 

nailed joint /neɪld dʒɔɪnt /   połączenie gwoździowane 

narthex /ˈnɑːθɛks/  narteks 

nave /neɪv/   nawa 

newel post /ˈnjuːəl pəʊst/ słupek balustrady schodów 

nibbed scarf /ˈnɪbd skɑːf /  złącze wzdłużne na nakładkę ukośną 

zwykłą 

nogging /ˈnɒɡɪŋ/ rygiel 

nogging-piece /ˈnɒɡɪŋ piːs /  rygiel  

non-opening sash / nɒn ˈəʊp(ə)nɪŋ saʃ/ skrzydło okienne stałe  

non-toxic /nɒnˈtɒksɪk/  nietrujący, nietoksyczny 
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notch  /nɒtʃ/  wrąb 

notch-board /nɒtʃ bɔːd / deska policzkowa (schodów) 

notched joint /nɒtʃt dʒɔɪnt/ połączenie na wrąb 

oak /əʊk/   Quercus L., dąb 

ogee /ˈəʊdʒiː/  woluta 

oil-borne 

preservative 

/ɔɪl bɔːn prɪˈzəːvətɪv/  impregnat oleisty 

old inactive 

woodworm 

infestation 

/əʊld ɪnˈaktɪv ˈwʊdwəːm 

ɪnfɛˈsteɪʃ(ə)n /  

żer owadów dawny nieaktywny 

one man saw /ˈwʌnman sɔː /  piła jednochwytowa 

one side 

asymmetrical axe 

/wʌn sʌɪd eɪsɪˈmɛtrɪkl 

aks/   

topór jednostronny asymetryczny 

one-leaf window /wʌn  liːf ˈwɪndəʊ/  okno jednoskrzydlowe 

onion dome /ˈʌnjən dəʊm/  kopuła cebulasta 

open air museum /ˈəʊp(ə)n ɛː mjuːˈzɪəm /  skansen 

opening /ˈəʊp(ə)nɪŋ/  otwór 

organ, organs /ˈɔːɡ(ə)n/  /ˈɔːɡ(ə)nz/  organy 

ornament /ˈɔːnəm(ə)nt/  zdobić 

overhanging 

beam 

/ˌəʊvəˈhaŋɪŋ / belka wspornikowa  

oxter piece /ˈɒkstə piːs/  słupek ścianki kolankowej 

paddle board /ˈpad(ə) lbɔːd /  łopatka (koła wodnego) 

painting /ˈpeɪntɪŋ/  malowidło 

panel /ˈpan(ə)l/  płycina  

panelled door  /ˈpan(ə)ld dɔː /  drzwi płycinowe 

panelled/glazed 

door leaf 

/ˈpan(ə)ld ɡleɪzd dɔː liːf/   skrzydło drzwiowe płycinowe/ 

przeszklone 

pantile  /ˈpantʌɪl/ dachówka esówka /holenderka/, 

zakładkowa 

pantry /ˈpantri/  kredens (pomieszczenie), spiżarnia 
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parquet /ˈpɑːkeɪ/  parkiet 

parquet floor /ˈpɑːkeɪ flɔː /  podłoga z klepek 

parquet floor 

board 

/ˈpɑːkeɪ flɔː bɔːd /  klepka parkietowa 

partition wall /pɑːˈtɪʃ(ə)n wɔːl/ ściana działowa 

passage /paˈsɑːʒ/  sień 

patterned glass /ˈpat(ə)nd ɡlɑːs/   szkło wzorzyste, ornamentowe 

pavilion roof /pəˈvɪljən ruːf/  dach namiotowy  

peel bark v.  /piːl  bɑːk/ okorować 

peg /pɛɡ/    kołek 

peg v. /pɛɡ/    łączyć na kołki 

pent roof  /pɛnt  ruːf /    dach jednospadowy 

phloem /ˈfləʊɛm/   floem  /łyko/ 

pigeon house /ˈpɪdʒ(ɪ)n haʊs/  gołębnik 

pilaster /pɪˈlastə/  pilaster 

pillar /ˈpɪlə/  filar 

pillar /ˈpɪlə/ stolec, słup  

pincers /ˈpɪnsəz/  obcęgi 

pine /pʌɪn/  Pinus sylvestris L., sosna 

pipe organ /pʌɪp ˈɔːɡ(ə)n/    organy piszczałkowe 

pit saw /pɪt sɔː/   piła tracka  

pith /pɪθ/  rdzeń 

plain  tile /pleɪn tʌɪl/  dachówka karpiówka 

plain scarf joint /pleɪn skɑːf dʒɔɪnt /  złącze proste  

plane v. /ˈpleɪn/  heblować 

planed timber /ˈpleɪnd wʊd /  drewno strugane 

planer /ˈpleɪnə/  strug 

plank /plaŋk/  deska 

planking /ˈplaŋkɪŋ/  deskowanie ściany 
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planking floor /ˈplaŋkɪŋ flɔː /  podłoga z desek 

pliers /ˈplʌɪəz/ szczypce 

plinth /plɪnθ/  cokół, podmurówka 

plinth board /plɪnθ bɔːd /   deski cokołowe 

plumb-line /plʌm lʌɪn /  pion 

plummet /ˈplʌmɪt/  pion  

plywood /ˈplʌɪwʊd/  sklejka, dykta 

poison gas /ˈpɔɪz(ə)n/  gaz trujący 

polishing / ˈpɒlɪʃɪŋ/  pastowanie 

polychromy /ˈpɒlɪkrəʊmi/  polichromia 

poplar /ˈpɒplə/ Populus L., topola 

porch /pɔːtʃ/ podcień 

porch /pɔːtʃ/  ganek  

post /pəʊst/   słup, stolec, stolec ramy stolcowej 

post and brace 

tenons 

/pəʊst ənd  breɪsˈtɛnənz /  czopy słupów i zastrzałów 

post mill /pəʊst mɪl /  wiatrak koźlak  

presbytery /ˈprɛzbɪt(ə)ri/ prezbiterium 

pretreated wood / priːˈtriːtid wʊd/  drewno impregnowane 

princess post /prɪnˈsɛs pəʊst/ wieszak dodatkowy w wieszarze 

wielowieszakowym 

principal rafter /ˈprɪnsɪp(ə)l ˈrɑːftə/  krokiew wiązara dachowego 

principal truss /ˈprɪnsɪp(ə)l trʌs/  wiązar pełny 

profile /ˈprəʊfʌɪl/  profil 

pulpit /ˈpʊlpɪt/  ambona  

pupa /ˈpjuːpə / poczwarka, pupae, poczwarki  

purlin /ˈpəːlɪn/  płatew 

purlin cleat /ˈpəːlɪn kliːt/   łącznik płatwi 

purlin plate /ˈpəːlɪn pleɪt/   płatew 
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purlin roof  /ˈpəːlɪn  ruːf/  płatew połaciowa 

purlin roof 

structure 

/ˈpəːlɪn ruːf ˈstrʌktʃə/ więźba płatwiowa 

putty /ˈpʌti/  kit szklarski 

putty knife /ˈpʌti nʌɪf /  szpachelka 

pyramid hip roof /ˈpɪrəmɪd hɪp  ruːf/  dach namiotowy 

queen post /kwiːn  pəʊst/  wieszak 

queen post truss /kwiːn  pəʊst trʌs /   wiązar wieszarowy dwuwieszakowy 

queen-post /kwiːn pəʊst /   wieszak w wieszarze dwuwieszakowym 

queen-post truss /kwiːn pəʊst trʌs  /  wiązar dwuwieszakowy 

quoin /kwɔɪn/  dekoracyjnie opracowany narożnik 

murowanej ściany 

radiation /reɪdɪˈeɪʃ(ə)n /  promieniowanie 

radiofrequency 

method 

/ ˈreɪdɪəʊ ˈfriːkw(ə)nsi 

ˈmɛθəd/  

metoda z użyciem fal radiowych 

raft wood /rɑːft wʊd/  drewno spławiane  

rafter /ˈrɑːftə/  krokiew (o pełnym wymiarze) 

rafter framing /ˈrɑːftəˈfreɪmɪŋ /   więźba dachowa  

rafter-collar 

beam truss 

/ˈrɑːftəˈkɒlə biːm trʌs /  więźba krokwiowo – jętkowa 

rafter roof 

structure 

/ˈrɑːftə ruːf ˈstrʌktʃə/ więźba krokwiowa 

rain water pipe /ˈreɪnwɔːtə pʌɪp/  rura spustowa 

raking-strut / reɪkɪŋ strʌt / miecz stopowy 

raper /ˈrapə/ kołatka 

rasp /rɑːsp/  pilnik tarnik 

reaction wood /rɪˈakʃ(ə)n wʊd /  drewno reakcyjne 

receding mortise 

and tenon joint 

with beveling 

/rɪˈsiːdɪŋ ˈmɔːtɪs ənd 

ˈtɛnən dʒɔɪnt  

wɪðˈbɛv(ə)lɪŋ/    

czopy cofnięte z ukosowaniem 

receding tenon /rɪˈsiːdɪŋ ˈtɛnən/   czop cofnięty 
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reduced roof truss  /rɪˈdjuːsd ruːf trʌs/  wiązar dachowy niepełny, zredukowany 

reed /riːd/  trzcina  

rehab v. /ˈriːhab/  naprawiać  

repair /rɪˈpɛː/  naprawa  

replacing a crown /rɪˈpleɪsɪŋ ə kraʊn/  wymiana końcówki bala 

replacing a half 

log 

/rɪˈpleɪsɪŋ ə hɑːf  lɒɡ/  wymiana połowy bala 

replacing a whole 

log 

/rɪˈpleɪsɪŋ ə həʊl lɒɡ /  wymiana całego bala 

replacing log ends /rɪˈpleɪsɪŋ lɒɡ ɛndz  /  wymiana końcówki bala 

replacing log 

posts 

/rɪˈpleɪsɪŋ lɒɡ pəʊsts/  wymiana słupa 

resin /ˈrɛzɪn/  żywica 

resin pocket /ˈrɛzɪnˈpɒkɪt /    pęcherz żywiczny 

resting spore /rɛstɪŋ spɔː / endospora 

restoration /rɛstəˈreɪʃ(ə)n/  restauracja 

restoration works /rɛstəˈreɪʃ(ə)n wəːks/   zabiegi konserwatorskie 

restore v. /rɪˈstɔː/  naprawiać  

ribbed vault /rɪbd vɔːlt /  sklepienie żebrowe 

ridge /rɪdʒ/  kalenica 

ridge beam /rɪdʒ biːm /  belka kalenicowa 

ridge board /rɪdʒ bɔːd /  deska kalenicowa  

ridge piece /rɪdʒ piːs/  płatew kalenicowa 

ridge roof /rɪdʒ ruːf/ dach dwuspadkowy, kalenicowy 

right hand door /rʌɪt hand  dɔː/  drzwi prawe 

rip saw /ˈrɪpsɔː/  piła rozpłatnica 

ripping chisel /ˈrɪpɪŋˈtʃɪz(ə)l/  dłuto ciesielskie 

roman tile /ˈrəʊmən tʌɪl/  dachówka rzymska 

rood /ruːd/  łuk tęczowy   

rood screen /ruːd skriːn /  łuk tęczowy, tęcza 
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roof /ruːf/ dach 

roof beam /ruːf biːm/  belka dachowa 

roof boarding /ruːf ˈbɔːdɪŋ /  deskowanie dachu  

roof joints / ruːf dʒɔɪnts/   połączenia w więźbie dachowej 

roof lantern /ruːfˈlantən/  świetlik dachowy 

roof light /ruːf lʌɪt /  okno dachowe  

roof pitch angle /ruːf pɪtʃˈaŋɡ(ə)l  /  kąt nachylania dachu 

roof sheathing /ruːf  ˈʃiːðɪŋ/   deskowanie dachu  

roof tile /ruːf tʌɪl /  dachówka  

roof truss /ruːf trʌs/  wiązar dachowy 

roof window /ruːf ˈwɪndəʊ /  okno dachowe  

roofer /ˈruːfə/  dekarz 

roofing /ˈruːfɪŋ/  pokrycie dachowe 

roofing /ˈruːfɪŋ/   dekarstwo  

roofing knife /ˈruːfɪŋ nʌɪf /   nóż dekarski 

roofing nail /ˈruːfɪŋ neɪl /   gwóźdź papowy 

roofing sheet /ˈruːfɪŋ ʃiːt /   blachy pokrycia dachowego 

room /ruːm/  izba, pokój 

roots /ruːts/  korzenie 

rose window /rəʊzˈwɪndəʊ /  rozeta  

rosette /rə(ʊ)ˈzɛt/  rozeta 

rotten wood /ˈrɒt(ə)n wʊd /   drewno spróchniałe 

rough board /rʌf bɔːd/  deska niestrugana  

rough floor /rʌf flɔr/  ślepa podłoga 

rough lumber /rʌf ˈlʌmbə/  drewno niestrugane 

rough-cut v. /rʌf kʌt /  obciosywać 

rough-cut wood /rʌf kʌt wʊd /  drewno zgrubnie obrobione 

rough-hew v. /rʌf hjuː /  obciosywać  
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rough-hewn wood /rʌf hjuːn wʊd/  drewno zgrubnie obrobione  

rule / ruːl/  przymiar  

rushes /rʌʃiz/  sitowie  

sacristy /ˈsakrɪsti/  zakrystia  

saddle-notch 

corners joint with 

protrusions 

/ˈsad(ə)l nɒtʃ ˈkɔːnəːz wɪð 

prəˈtruːʒnz /  

węgieł – na obłap z ostatkami 

saddle-notch 

corners joint 

without 

protrusions 

/ˈsad(ə)l nɒtʃ ˈkɔːnəːz wɪð 

prəˈtruːʒnz /    

węgieł – na obłap bez ostatków 

Saint Andrew’ 

cross 

/seɪntˈændruːz  krɒs/  krzyże św. Andrzeja 

salt impregnant /sɒlt  imˈprɛɡnənt / impregnat solny 

sand v. /sand/   szlifować 

sandblast /ˈsan(d)blɑːst/  piaskować 

sandblasting /ˈsan(d)blɑːstɪŋ/  piaskowanie 

sanded wood /sandid wʊd /  drewno szlifowane 

sander /ˈsandə/  szlifierka do drewna 

sandpaper /ˈsan(d)peɪpə/  papier ścierny  

sapwood /ˈsapwʊd/  drewno bielaste 

sash stop /saʃ stɒp /  listwa przymykowa 

saw /sɔː/  piła 

saw v. /sɔː/  piłować 

saw-cut /ˈsɔːkʌt /  rzaz 

sawdust /ˈsɔːdʌst/   trociny 

sawhorse /ˈsɔːhɔːs/  kozioł do piłowania 

sawn timber /sɔːnˈtɪmbə / tarcica 

sawtooth roof /ˈsɔːtuːθ ruːf /  dach pilasty, szedowy 

scarf  joint /skɑːf dʒɔɪnt /   połączenie podłużne 
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scarf with nibs /skɑːf wɪðˈnɪbz/   złącze wzdłużne na nakładkę ukośną 

zwykłą  

scissor truss /ˈsɪzəz trʌs / wiązar kratowy niemiecki 

sclerotia, 

sclerotium 

/sklɪəˈrəʊtɪəm/  grzybnia przetrwalnikowa sklerota 

scroll /skrəʊl/  woluta  

sculptor /ˈskʌlptə/  rzeźbiarz 

sculpture /ˈskʌlptʃə/  rzeźba 

seasoned wood /ˈsiːznd wʊd /  drewno sezonowane 

secondary collar /ˈsɛk(ə)nd(ə)riˈkɒlə /  jętka na drugim poziomie 

secondary truss /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri trʌs /  wiązar niepełny  

segmental barrel 

vault 

/sɛɡˈmɛnt(ə)l ˈbar(ə)l 

vɔːlt /  

sklepienie odcinkowe 

shadoof /ʃəˈduːf/  żuraw (studnia)  

shave  /ʃeɪv/  skrobać 

sheathing /ˈʃiːðɪŋ/   deskowanie dachu 

shed /ʃɛd/  składzik, szopa 

sheep barn /ʃiːp bɑːn /  owczarnia 

sheet lead /ʃiːt lɛd/   blacha ołowiana 

sheet roof /ʃiːt ruːf /   dach kryty blachą 

shell roof /ʃɛl ruːf / dach łupinowy 

shelter /ˈʃɛltə/   szałas 

shelter v. /ˈʃɛltə/  osłasniać 

shingle /ˈʃɪŋɡ(ə)l/  gont 

shingle nail /ˈʃɪŋɡ(ə)l neɪl /  gwóźdź do gontu 

shippon /ʃɪp(ə)n/  obora 

shop window /ʃɒp ˈwɪndəʊ/   okno wystawowe  

short king post /ʃɔːt kɪŋ pəʊst/  krótki wieszak w centralnej górnej 

części wiązara 

show window /ʃəʊˈwɪndəʊ/  okno wystawowe, witryna 
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shutter /ˈʃʌtə/  okiennica 

shuttering /ˈʃʌt(ə)rɪŋ/ deskowanie 

shuttering /ˈʃʌt(ə)rɪŋ/  szalowanie, szalunek  

side altar /sʌɪdˈˈɒltə/ˈɔːltə /  ołtarz boczny 

side porch /sʌɪd pɔːtʃ /  kruchta boczna 

side tenon 

(teased) 

/sʌɪd ˈtɛnən (tiːzd) /   czop boczny 

sideboard /ˈsaɪdbɔrd/ kredens (szafa)  

sided interlocking 

tile 

/sʌɪdid ˌɪntəˈlɒkɪŋ tʌɪl /  dachówka dwustronna zakładkowa 

sill /sɪl/  próg oboknia, ramiak dolny ościeżnicy 

sill beam /sɪl  biːm/  belka podwalinowa, podwalina ściany 

sill plate /sɪl pleɪt/  podwalina 

simple half lap 

joint 

/ˈsɪmp(ə)l hɑːf lap dʒɔɪnt 

/  

nakładka prosta 

simple lap joint /ˈsɪmp(ə)l lap dʒɔɪnt /  nakładka prosta  

simple notch /ˈsɪmp(ə)l nɒtʃ / wrąb zwyczajny 

simple notched 

joint 

/ˈsɪmp(ə)l nɒtʃt dʒɔɪnt / wrąb prosty 

simple tenon  /ˈsɪmp(ə)l ˈtɛnən/  czop prosty 

simply supported 

beam 

/ˈsɪmpli səˈpɔːtid/ belka swobodnie podparta 

single leaf double 

swing door 

/ˈsɪŋɡ(ə)l liːfˈdʌb(ə)l swɪŋ  

dɔː/  

drzwi jednoskrzydłowe wahadłowe 

single nave /ˈsɪŋɡ(ə)l neɪv /  jednonawowy 

single side-hung 

casement opening 

inwards 

/ˈsɪŋɡ(ə) sʌɪd hʌŋ 

ˈkeɪsm(ə)nt  ˈəʊp(ə)nɪŋ 

ˈɪnwədz/  

okno rozwierane jednoskrzydłowe 

otwierane do wewnątrz 

single side-hung 

casement opening 

outwards 

/ˈsɪŋɡ(ə) sʌɪd hʌŋ 

ˈkeɪsm(ə)nt/  /ˈəʊp(ə)nɪŋ 

ˈaʊtwədz/  

okno rozwierane jednoskrzydłowe, 

otwierane na zewnątrz 

single side-hung 

door 

/ˈsɪŋɡ(ə) sʌɪd hʌŋ dɔː/  drzwi jednoskrzydłowe rozwierane 



36 
 

single window /ˈsɪŋɡ(ə) ˈwɪndəʊ/  okno pojedyncze 

single-handled 

saw 

/ˈsɪŋɡ(ə) ˈhand(ə)ld sɔː /  piła jednochwytowa  

skirting board /ˈskəːtɪŋbɔːd/  listwa przypodłogowa 

skirting board /ˈskəːtɪŋ bɔːd /  listwa cokołowa 

skylight /ˈskʌɪlʌɪt/ okno dachowe  

skylight /ˈskʌɪlʌɪt/  świetlik dachowy 

slat /slat/  listwa  

slate /sleɪt/  łupek 

slate v. /sleɪt/   pokrywać łupkami 

sleeper /ˈsliːpə/  podwalina 

sliding door /ˈslʌɪdɪŋ dɔː/  drzwi przesuwne 

slit /slɪt/  szczelina 

sloping roof /ˈsləʊpɪŋ ruːf /  dach spadzisty 

small timber /smɔːl ˈtɪmbə /  drewno stolarskie 

smooth v. /smuːð/  ścierać 

smoothing plane /smuːð ɪŋ  pleɪn/  hebel 

smoothing plane /smuːðɪŋ pleɪn/  wyrównarka /hebel/ 

soft rot /sɒft rɒt /  rozkład drewna szary 

soft wood /sɒft wʊd/  drewno miękkie 

sole piece  /səʊl piːs/ belka kulawka 

sole-plate /səʊl pleɪt/  podwalina 

solid /ˈsɒlɪd/  lity 

solvent 

impregnant 

/ˈsɒlv(ə)nt ˌ imˈprɛɡnənt/  impregnat rozpuszczalnikowy 

sound boarding /saʊnd ˈbɔːdɪŋ /  ślepy pułap 

spine beam /spʌɪn biːm /  sosręb 

spiral stairs /ˈspʌɪr(ə)l stɛːz /  schody kręte 

spire /spʌɪə/  iglica wieży 
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spirelet /spʌɪəlɛt/  sygnaturka  

splayed joint /spleɪd  dʒɔɪnt/ połączenie ukośne 

spore /spɔː/  zarodnik  

spores /spɔːz/  spory, zarodniki 

spots /spɒts/  punkty, plamki 

spraying /spreɪɪŋ/  metoda oprysku 

spraying methods /spreɪɪŋ ˈmɛθədz /   natrysk 

spring wood /sprɪŋ wʊd /  drewno wczesne  

sprocket /ˈsprɒkɪt/  przypustnica 

spruce Picea /spruːs/  świerk 

square nail /skwɛː neɪl /  gwóźdź kwadratowy 

square timber /skwɛːˈtɪmbə/ krawędziak  

squared logs /skwɛːd lɒɡz/ przetarte kłody  

stable /ˈsteɪb(ə)l/  stajnia  

stained glass 

window 

/steɪnd ˈɡlɑːs ˈwɪndəʊ/  okno witrażowe 

staircase /ˈstɛːkeɪs/  klatka schodowa 

stairs /stɛːz/  schody  

stairway /ˈstɛːweɪ/  schody 

starling /ˈstɑːlɪŋ/  izbica 

statue /ˈstatʃuː/  figura 

stave /steɪv/  klepka  

steeple /ˈstiːp(ə)l/  wieża strzelista , iglica wieży 

stellar vault /ˈstɛlə vɔːlt /  sklepienie gwiaździste 

stem /stɛm/  pień 

step /stɛp/  stopień  

stile /stʌɪl/ ramiak boczny skrzydła (stojak) 

stone plinth /stəʊn plɪnθ / podmurówka kamienna 

stoop /stuːp/  ganek 
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storage unit /ˈstɔːrɪdʒ ˈjuːnɪt /  składzik 

straight  beam /streɪt biːm/ belka prosta 

straining beam /streɪnɪŋ biːm/ rozpora 

straw /strɔː/  słoma 

stringer /ˈstrɪŋə/  belka policzkowa (schodów) 

strip bark v. /strɪp  bɑːk/  okorować  

stripped of bark /strɪpt  ɒv bɑːk / okorowywać 

strips of lead /strɪps ɒv lɛd/  ołowiana oprawa (szybki) 

structural ceiling /ˈstrʌktʃ(ə)r(ə)l ˈsiːlɪŋ / strop 

structural lumber /ˈstrʌktʃ(ə)r(ə)l ˈlʌmbə/  drewno konstrukcyje 

structural part /ˈstrʌktʃ(ə)r(ə)l pɑːt /  element konstrukcji 

strut /strʌt/  słupek w więźbie, słupek ramy 

stolcowej 

stud /stʌd / słup  (w konstrukcji szkieletowej) 

stud wall /stʌd wɔːl /   słupek w ścianie szkieletowej  

subfloor /sʌb flɔr/  ślepa podłoga 

sub-microscopic /ˌsʌbmʌɪkrəˈskɒpɪk/  submikroskopowy 

sub-

microstructure 

/ˌsʌb ˈmʌɪkrə(ʊ)ˌstrʌktʃə/  budowa submikroskopowa 

summer wood /ˈsʌmə wʊd/  drewno późne  

suspended 

member 

/səˈspɛndɪdˈmɛmbə/  wieszak, podwieszony element 

sweep well /swiːp wɛl / żuraw (studnia) 

swivelling 

windmill 

/ˈswɪv(ə)l ɪŋ  wɪndmɪl/  wiatrak koźlak 

symmetrical axe /sɪˈmɛtrɪk(ə)l aks /  topór symetryczny 

tabernacle /ˈtabəˌnak(ə)l/  tabernakulum 

tabled joint /ˈteɪb(ə)ld dʒɔɪnt /  połączenie na zamek prosty 

tabled scarf joint 

with v ends  

/ˈteɪb(ə)ld  skɑːf dʒɔɪnt 

wɪð viː ɛndz   / 

złącze wzdłużne nakładka zazębiona, na 

zamek prosty ze skosami i klinami 



39 
 

tapered beam /ˈteɪpəd biːm  /  belka zwężana 

tar /tɑː/   smoła 

tar paper /tɑː ˈpeɪpə /  papa  

tar roofing paper /tɑː ˈruːfɪŋ ˈpeɪpə /  papa  

tarboard /tɑː bɔːd /  papa 

tenon /ˈtɛnən/  czop 

thatch /θatʃ/  strzecha  

thatched roof /θatʃt ruːf /  dach kryty strzechą,  

threshold /θrɛʃˌhəʊld /  próg  

through mortise 

and tenon joint 

/θruː mɔːtɪs ənd  ˈtɛnən 

dʒɔɪnt / 

gniazdo na przestrzał i czop 

tie beam /tʌɪ biːm / belka wiazarowa  

tiebeam /tʌɪ biːm /  belka wiązarowa  

tile /tʌɪl/  dachówka 

tile ridge /tʌɪl rɪdʒ/  gąsior (dachowy) 

tile roof /tʌɪl ruːf/  dach kryty dachówką 

tiled stove /tʌɪld stəʊv/  piec kaflowy 

tiling /tʌɪlɪŋ/ dekarstwo 

timber /ˈtɪmbə/  drewno (materiał budowlany) 

timber connector /ˈtɪmbə kəˈnɛktə/   łącznik 

timber framing /ˈtɪmbəˈfreɪmɪŋ /  drewniana szkieletowa konstrukcja 

ścian 

timber joint /ˈtɪmbə dʒɔɪnt/ połączenie czołowespla 

timber mill /ˈtɪmbə mɪl/ tartak 

timber roof truss /ˈtɪmbə ruːf trʌs /  więźba dachowa 

tongue and fork 

joint 

/tʌŋ ənd fɔːk dʒɔɪnt / połączenie na zwidłowanie 

tongue and 

groove joint 

/tʌŋ ənd  ɡruːv dʒɔɪnt /  połączenie na pióro i wpust 
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tongue and 

groove planks 

/tʌŋ ənd ɡruːv plaŋks /  deszczułki z piórem i wpustem 

tongued angle 

joint 

/tʌŋˈaŋɡ(ə)l dʒɔɪnt/ połączenie na obce pióro i ucios 

top hung fanlight /tɒp hʌŋ  ˈfanlʌɪt /  nadświetle odchylne 

top hung roof 

window 

/tɒp hʌŋ  ruːf ˈwɪndəʊ /    okno połaciowe 

top hung window /tɒp hʌŋ ˈwɪndəʊ /  okno odchylne 

top light /tɒp lʌɪt/    nadślemię (część okna) 

top plate /tɒp pleɪt/  belka oczepowa, oczep 

toprail /tɒp reɪl/  oczep 

toprail (window) /tɒpreɪl / ramiak górny skrzydła okna 

tower /ˈtaʊə/  wieża 

toxic /ˈtɒksɪk/  trujący, toksyczny 

tracheid /ˈtreɪkɪɪd/  cewka /tracheja/ 

transept /ˈtransɛpt/ , crossing  

/ˈkrɒsɪŋ/  

transept 

transom /ˈtrans(ə)m/   rygiel 

transom  /ˈtrans(ə)m/  ślemię (w oknie) 

transom bar /ˈtrans(ə)m bɑː/    ślemię 

trapezoidal sheet  /trapɪˈzɔɪd(ə)l ʃiːt /  blacha trapezowa 

treatment /ˈtriːtm(ə)nt/   zwalczanie 

tree /triː/  drzewo 

trimmed rafter /trɪmdˈrɑːftə/   wymian 

triptic /ˈtrɪptɪk/   tryptyk 

triptych /ˈtrɪptɪk/  tryptyk  

trunk /trʌŋk/  pień  

truss /trʌs/  wiązar, kratownica 

truss beam /trʌs biːm/  belka wiązarowa 

truss beam /trʌs biːm / belka wiązarowa 
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truss post /trʌs pəʊst /    słupek wiązara 

try square /trʌɪ skwɛː/  kątownik  

turret /ˈtʌrɪt/  wieżyczka 

twig /twɪɡ/  gałązka 

two aisle /tuː ʌɪl /  dwunawowy 

two bay /tuː beɪ /  dwunawowy  

two-handled saw /tuːˈhand(ə)ld sɔː /   piła dwuchwytowa, dwuręczna 

two-leaf window /tuː liːf ˈwɪndəʊ /  okno dwuskrzydłowe 

tympan /ˈtɪmpən/  tympanon  

tympanum /ˈtɪmpənəm/  tympanon 

umgebindehaus, 

upper lusatian 

house 

/ˈʌpə/luːˈseɪʃ(ə)n haʊs /   dom przysłupowy 

unedged timber  /ʌn ɛdʒd ˈtɪmbə / tarcica nieobrzynana 

upper lusatian 

construction 

/ˈʌpə/luːˈseɪʃ(ə)n 

kənˈstrʌkʃ(ə)n/   

konstrukcja przysłupowa 

upper wall plate /ˈʌpə wɔːl  pleɪt/   oczep 

upward brace /ˈʌpwəd breɪs/   miecz w górnej części wiązara 

v brace diagonal 

tie 

/viː breɪs dʌɪˈaɡ(ə)n(ə)l 

tʌɪ /  

zastrzały w układzie “v” 

valley /ˈvali/  kosz dachowy 

valley jack rafter /ˈvali dʒak rɑːftə/  krokiew kulawka od kalenicy o krokwi 

koszowej  

valley rafter /ˈvali rɑːftə/ krokiew koszowa 

valley rafter /ˈvaliˈrɑːftə /  krokiew koszowa 

valley roof /ˈvali ruːf/ dach z koszem 

valley tile /ˈvali tʌɪl/   dachówka koszowa 

varnish /ˈvɑːnɪʃ/  pokost  

vault /vɔːlt/  sklepienie 

venetian window /vɪˈniːʃ(ə)n  ˈwɪndəʊ /  okno trójskrzydłowe 
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vent pipe /vɛnt pʌɪp /  rura wentylacji 

verge board  /vəːdʒ bɔːd/ deska szczytowa 

vertical  joint /ˈvəːtɪk(ə)l dʒɔɪnt /  złącze  pionowe 

vertical  member 

of the truss /ˈvəːtɪk(ə)l ˈmɛmbə ɒv ðə 

trʌs/ 

słupek kratownicy 

vertical  pivot  

casement window 

/ˈvəːtɪk(ə)lˈpɪvət 

ˈkeɪsm(ə)nt ˈwɪndəʊ /   

okno obrotowe 

vertical  sliding  

sash window 

/ˈvəːtɪk(ə)l ˈslʌɪdɪŋ saʃ 

ˈwɪndəʊ /  

okno przesuwane  pionowo, o. 

angielskie 

vessels /ˈvɛs(ə)lz/  naczynia 

vestibule /ˈvɛstɪbjuːl/  sień, westybul 

vestry /ˈvɛstri/  zakrystia  

volute /vəˈl(j)uːt/  woluta  

wagon roof /ˈwaɡ(ə)n ruːf / dach łukowy 

wagon vault /ˈwaɡ(ə)n  vɔːlt / sklepienie kolebkowe 

wainscot panel  /ˈweɪnskət ˈpan(ə)l/  płycina 

wall /wɔːl/  mur, ściana  

wall corner /wɔːl ˈkɔːnə/ węgieł, narożnik ściany 

wall joints /wɔːl dʒɔɪnts/  połączenia ścienne 

wall plate /wɔːl pleɪt/  murłata, namurnica 

wall plate /wɔːl pleɪt /  namurnica 

wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/  szafa        

water content /ˈwɔːtə kənˈtɛnt/  zawartość wody 

water mill /ˈwɔːtə mɪl/  młyn wodny 

water reed /ˈwɔːtə riːd/  trzcina 

water wheel /ˈwɔːtə wi:l/  koło wodne 

water-borne 

preservative 

/ˈwɔːtəbɔːn prɪˈzəːvətɪv/  impregnat wodny 

waterproofing /ˈwɔːtə ˈpruːfɪŋ/    impregnacja wodoodporna  

wayside shrine /ˈweɪsʌɪd ʃrʌɪn/  kapliczka 
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weather moulding /ˈwɛðəˈməʊldɪŋ/  gzyms okapnikowy 

weatherboard /ˈwɛðəbɔːd/  deska poszycia ściany  

wedge /wɛdʒ/  klin  

wet-proofing /wɛt ˈpruːfɪŋ/  impregnacja przeciw wilgoci 

white wet rot /ˈwʌɪt wɛt rɒt/  rozkład drewna biały mokry 

whitewash /ˈwʌɪtwɒʃ/  bielić (wapnem) 

wind beam /wɪnd biːm/ wiatrownica 

wind brace /wʌɪnd breɪs/ miecz usztywnienia podłużnego 

pomiędzy krokwią główną i płatwią  

windmill /ˈwɪn(d)mɪl/   młyn wiatrowy, wiatrak 

window /ˈwɪndəʊ/  okno 

window blinds /ˈwɪndəʊ  blʌɪndz/  żaluzja 

window drip /ˈwɪndəʊ drɪp/  ściekwa, okapnik 

window frame /ˈwɪndəʊ freɪm/   futryna okna 

window leaf /ˈwɪndoʊ liːf/ skrzydło okienne 

window ledge /ˈwɪndəʊlɛdʒ /  parapet 

window moulding /ˈwɪndəʊ ˈməʊldɪŋ/   listwa okienna 

window niche /ˈwɪndəʊ niːʃ/     wnęka okienna 

window opening /ˈwɪndəʊ ˈəʊp(ə)nɪŋ/   otwór okienny 

window peg stay /ˈwɪndoʊ pɛɡ steɪ/  ogranicznik rozwarcia okna 

window sash /ˈwɪndoʊ saʃ / skrzydło okienne  

window stool /ˈwɪndəʊ stuːl /  parapet  

windowledge /ˈwɪndəʊlɛdʒ/  poddokiennik  

window sill /ˈwɪndəʊ sɪl/  poddokiennik, parapet 

wing /wɪŋ/  skrzydło, skrzydło budynku  

wire nail /wʌɪə neɪl/  gwóźdź z drutu 

with shoulder /wɪðˈʃəʊldə/   z posiłkiem 

wood /wʊd/  drewno (materiał organiczny) 
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wood chips /wʊd tʃɪps/  wióry 

wood chisel /wʊd ˈtʃɪz(ə)l/  dłuto do drewna, dłuto stolarskie 

wood cutting saw /wʊd ˈkʌtɪŋ sɔː /   piła do drewna 

wood decay /wʊd dɪˈkeɪ/  uszkodzenia drewna 

wood density /wʊd ˈdɛnsɪti/  gęstość drewna 

wood 

discoloration 

/wʊdˌdɪskʌləˈreɪʃn /  przebarwienie  drewna 

wood file /wʊd fʌɪl /  pilnik do drewna 

wood flooring /wʊdˈflɔːrɪŋ/ deszczułki posadzkowe 

wood glue /wʊd ɡlu/  klej do drewna 

wood 

humidification 

system 

/wʊd 

hjʊmɪdɪfɪˈkeɪʃ(ə)nˈsɪstəm/  

system nawilżania drewna 

wood 

impregnation 

/wʊd ɪmprɛɡˈneɪʃ(ə)n /  impregnacja drewna 

wood moisture 

content 

/wʊd ˈmɔɪstʃə kənˈtɛnt/  zawilgocenie drewna 

wood 

preservation 

/wʊd prɛzəˈveɪʃ(ə)n / konserwacja drewna 

wood seasoning /wʊd ˈsiːz(ə)nɪŋ /  sezonowanie 

wood vermin /wʊdˈvəːmɪn /  szkodnik drewna 

woodcarver /wʊd ˈkɑːvə /  snycerz 

woodcarving /wʊd ˈkɑːvɪŋ /  snycerka 

woodcarving 

decoration 

/wʊd ˈkɑːvɪŋ 

dɛkəˈreɪʃ(ə)n / 

dekoracja snycerska 

wooden ceiling in 

a cottage 

/ˈwʊd(ə)n ˈsiːlɪŋ ɪn ə 

ˈkɒtɪdʒ  /  

powała 

wooden 

construction 

/ˈwʊd(ə)n kənˈstrʌkʃ(ə)n/ konstrukcja drewniana 

wooden frame /ˈwʊd(ə)n freɪm/  rama drewniana 

wooden gears /ˈwʊd(ə)n ɡɪəz /  przekładnie  drewniane 

wooden peg /ˈwʊd(ə)n pɛɡ/  kołek drewniany 



45 
 

wooden shingle /ˈwʊd(ə)n ʃɪŋɡ(ə)l/  gont drewniany 

woodwork /ˈwʊdˌwəːk/ stolarka, konstrukcja drewniana 

woodworking 

joinery 

/ˈwʊdˌwəːkɪŋ ˈdʒɔɪnəri / połączenia ciesielskie 

woodworking saw /wʊdˈwəːkɪŋ sɔː /  piła do drewna  

woodworm /ˈwʊdwəːm/  zaowadzenie, owady techniczne 

szkodniki drewna 

woodworm  

manifestation 

/ˈwʊdwəːm 

/ˌmanɪfɛˈsteɪʃ(ə)n/  

objawy żeru 

wormholes /ˈwəːmhəʊlz/  otwory owadzie   

x-ray radiation /ˈɛksreɪ reɪdɪˈeɪʃ(ə)n/  promieniowanie x 

x-rays /ˈɛksreɪz/  promienie x 

zinc sheet /zɪŋk ʃiːt/   blacha cynkowa 

zinc-coated sheet /zɪŋk kəʊtid ʃiːt  /  blacha ocynkowana 

 

v. –  verb / czasownik 

 

Key to pronunciations 

Consonants 

The letters b, d, f, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, and z have their usual English values. Other 

symbols are used as follows: 

Symbol   Example 

ɡ as in get 

tʃ   chip 

ʤ   Jar 

x   loch 

ŋ   ring 

θ   thin 

ð   this 

ʃ   she 
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ʒ   decision 

j   yes 

 

Vowels 

Symbol   Example 

Short vowels     

a as in Cat 

ɛ   Bed 

ə   Ago 

ɪ   Sit 

i   Cosy 

ɒ   Hot 

ʌ   Run 

ʊ   Put 

Long vowels     

ɑː   Arm 

ɛː   Hair 

əː   Her 

iː   See 

ɔː   Saw 

uː   Too 

Diphthongs     

ʌɪ   My 

aʊ   How 

eɪ   Day 

əʊ   No 

ɪə   Near 

ɔɪ   Boy 

ʊə   poor 

Triphthongs     

ʌɪə   fire 

aʊə   sour 
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